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5

1. INLEIDING
Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd
een veralgemeend stelsel van voorafgaande beslissingen ingevoerd, waardoor elke belastingplichtige de mogelijkheid krijgt om van de FOD Financiën op voorhand een standpunt te bekomen omtrent de fiscale gevolgen van een
verrichting of situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.
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2. HISTORIEK
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 successierechten (W. Succ.). Dit voorafgaand akkoord kon worden verleend krachtens een bij KB 9.11.1992 opgerichte
Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, vervangen door het KB 4.4.1995.
Tot eind 2002 konden bij deze Commissie aanvragen worden ingediend over:
2.1.1 AKKOORDEN INZAKE DIRECTE BELASTINGEN (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 behoeften 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 respectievelijk 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 mogelijkheid 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 belastingplichtige getroffen werden als de voorafgaande akkoorden die in het kader van bestaande wettelijke procedures
werden afgesloten (KB nr. 187 betreffende de oprichting van coördinatiecentra; artikel 345, WIB 92), voor te bereiden en in samenvatting te publiceren.
De Dienst voorafgaande beslissingen had dus een drievoudige opdracht:
• het onderzoek van de aanvragen om voorafgaande beslissing in de zin van artikel 1, § 1, KB 3.5.1999; deze aanvragen hadden voornamelijk betrekking op:
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- de gevolgen op het stuk van de directe belastingen en indirecte belastingen van investeringen in materiële en
immateriële vaste activa;
- de bijzondere regimes inzake distributie- en dienstencentra;
- de vergoedingen tussen verbonden ondernemingen (verrekenprijzen);
• het onderzoek van de aanvragen die gesteund waren op 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 Commissie 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 overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de voormelde Wet van 24.12.2002 vervangen door algemene wettelijke
bepalingen die van toepassing zijn zowel op het vlak van directe belastingen als indirecte belastingen en op het vlak
van de gelijkgestelde belastingen. De voormelde bepalingen zijn van toepassing vanaf 1.1.2003.
Deze bepalingen moeten tot een gesystematiseerde en eenvormige praktijk leiden inzake de behandeling van de
aanvragen om voorafgaande beslissing, met inachtneming van de verdragen en de wettelijke en reglementaire beschikkingen, alsmede van de normen en richtlijnen op internationaal vlak en met name van de EU en de OESO. De
wettelijke en reglementaire bepalingen die het nieuwe stelsel regelen zijn de volgende:
• de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling
van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 31.12.2002, tweede editie ) – hierna “de
Wet” genoemd;
• het 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).
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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 Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden;
• de Dienst voorafgaande beslissingen, opgericht door artikel 2 van het KB van 3.5.1999 tot inrichting van een
systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 19.06.2003).
Door de Wet van 21.6.2004 tot wijziging van de Wet van 24.12.2002, en het uitvoeringsbesluit van 13.8.2004 werd
de organisatie van de Dienst voorafgaande beslissingen aangepast. Vanaf 1.1.2005 is er binnen de FOD Financiën
dan ook een autonome Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.
Bij MB van 07.09.2004 (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 aangesteld (Luc BATSELIER, Véronique TAI, Luc VAN BRANTEGEM 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 personeelsleden van niveau A van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Het KB van 06.04.2010 (BS 09.04.2010) tot benoeming van het nieuwe College (Véronique TAI, Luc BATSELIER,
Guido GIROULLE, Luc SALIEN, José VILAIN en Philippe DEDOBBELEER).
Het KB van 13.12.2010 (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 College met ingang van 1 juli 2017 (BS 06.07.2017). De heer Serge RIGA is met pensioen sinds 1 januari 2020.
Het KB van 03.07.2018 besluit dat, wanneer de aanduiding van een lid of meerdere leden van het College werd
vernietigd door de Raad van State, de aanduiding van het andere lid of de andere leden, die niet werd vernietigd,
ambtshalve wordt verlengd tot de einddatum van de aanduiding van het nieuwe lid of de nieuwe leden. Indien de
aanduiding van het nieuwe lid of de nieuwe leden die aanleiding gaf tot de ambtshalve verlenging, wordt vernietigd
door de Raad van State, eindigen ambtshalve verlengingen op de datum van de notificatie van dit nieuwe vernietigingsarrest.
Artikel 32 van de Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen wijzigt artikel 22, derde lid, 1°, van de Wet van 24 december 2002 in de zin dat er geen voorafgaande beslissing
meer kan worden gegeven inzake verrichtingen waarvan de essentiële elementen betrekking hebben op “belastingparadijzen”.
Artikel 2, 1° van de Wet van 16 maart 2021 teneinde een grotere transparantie van de Dienst Voorafgaande Beslissingen te garanderen wijzigt artikel 5 van het KB van 30 januari 2003 tot uitvoering van artikel 26 van de Wet
van 24 december 2002 in de zin dat voorafgaande beslissingen enkel nog worden gepubliceerd onder de vorm van
individuele samenvattingen. Artikel 2, 2° van de Wet van 16 maart 2021 bepaalt dat indentieke voorafgaande beslissingen kunnen worden gepubliceerd als collectieve samenvattingen.
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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 Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie
of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

3.2 TERMIJN VOOR INDIENING EN BESLISSING
Per definitie moet een voorafgaande beslissing de fase van de vestiging van de belasting voorafgaan: immers van
zodra de beschouwde verrichting of situatie wordt verwezenlijkt of zich voordoet en de voorwaarden voor de toepassing van de belasting definitief zijn vervuld, is de belasting van toepassing overeenkomstig de van kracht zijnde
bepalingen.
Er kan evenwel worden aangenomen dat het uitvoeren van voorbereidende verrichtingen in het kader van verbonden of complexe verrichtingen het onderzoek van een aanvraag om voorafgaande beslissing over het geheel van die
verrichtingen niet verhindert, voor zover deze beslissing van toepassing is op het geheel van die verrichtingen en dus
retroactief op een reeds uitgevoerde verrichting die op fiscaal gebied nog geen uitwerking heeft.
Opdat een aanvraag om voorafgaande beslissing zou kunnen worden behandeld binnen de termijnen als bedoeld in
artikel 21 van de Wet en rekening houdend met het begrip “voorafgaande beslissing” zoals het werd gedefinieerd in
artikel 20 van de Wet, moet zij uiteraard tijdig worden ingediend (in principe minstens drie maanden voor de situatie
of de verrichting waarop zij betrekking heeft, uitwerking heeft op fiscaal vlak) ten einde de DVB toe te laten de aanvraag grondig te onderzoeken en de beslissing op een degelijke wijze te onderbouwen.
Rekening houdend met de veralgemening van het systeem van voorafgaande beslissingen is het evenwel niet mogelijk om op het principiële vlak een uiterste datum van indiening van de aanvragen vast te leggen.
In de praktijk moet de DVB kunnen beschikken over een redelijke termijn om een onderzoek toe te laten van de
gegevens van de aanvraag en van de bijkomend gevraagde inlichtingen en documentatie, opdat de beslissing zou
kunnen worden getroffen met kennis van zaken. Ook de aanvrager moet trouwens de tijd hebben om de eventuele
bijkomend gevraagde gegevens te kunnen verzamelen en door te zenden aan de DVB. Er zal derhalve met een redelijke onderzoekstermijn, die uiteraard afhankelijk is van de 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 precedentwaarde, die uitvoerige correspondentie of overleg met de aanvrager of een globaal overleg tussen verschillende onderdelen van de FOD Financiën vereisen).
Bovendien zijn de aanvragers zelf soms vragende partij om de beslissingstermijn te verlengen (inzonderheid in gevallen waarbij bepaalde aspecten van de verrichtingen die zij aan de DVB hebben voorgelegd aan wijzigingen onderhevig zijn of zich nog moeten concretiseren).
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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 hebben op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO of op een land opgenomen in de lijst van staten zonder
of met een lage belasting bedoeld in artikel 307, § 1/2, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 tenzij met dit land een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting werd gesloten en op voorwaarde dat deze overeenkomst of enig verdrag in de uitwisseling van inlichtingen voorziet die nodig zijn om uitvoering
te geven aan de bepalingen van de nationale wetten van de overeenkomstsluitende staten;
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 aangevoerde wettelijke of reglementaire bepalingen.
In dat kader heeft het KB van 17.1.2003 bepaalde materies uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van de Wet:
1. de belastingtarieven en de berekening van de belastingen;
2. de bedragen en percentages;
3. de aangifte, het onderzoek en de controle, het gebruik van de bewijsmiddelen, de aanslagprocedure, de rechtsmiddelen, de rechten en voorrechten van de Schatkist, de minimum maatstaf van heffing, de termijnen, de verjaring, het beroepsgeheim, de inwerkingtreding en de aansprakelijkheid en plichten van sommige openbare ambtenaren, andere personen of bepaalde instellingen;
4. de bepalingen waarvoor een specifieke procedure inzake erkenning of beslissing is ingesteld met inbegrip van de
collectieve procedures;
5. de bepalingen of gebruiken welke overleg met of raadpleging van andere autoriteiten instellen en voor dewelke
de minister van Financiën of de diensten van de fiscale administratie niet bevoegd zijn om zelf of unilateraal een
standpunt in te nemen;
6. de bepalingen welke sancties, boetes, belastingverhogingen en –vermeerderingen instellen;
7. de forfaitaire grondslagen van aanslag.
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3.5 DUUR VAN DE VOORAFGAANDE BESLISSING
Behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt (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 gebonden is door de voorafgaande beslissing:
“De voorafgaande beslissing bindt de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toekomst, behalve:
1° indien de voorwaarden waaraan de voorafgaande beslissing is onderworpen, niet vervuld zijn;
2° indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze;
3° in geval van wijziging van de bepalingen van de verdragen, van het gemeenschapsrecht of van het interne recht die van
toepassing zijn op de door de voorafgaande beslissing beoogde situatie of verrichting;
4° indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, van het
gemeenschapsrecht of van het interne recht.
Bovendien bindt de voorafgaande beslissing de Federale Overheidsdienst Financiën niet meer wanneer de voornaamste
gevolgen van de situatie of de verrichtingen gewijzigd zijn door één of meer ermee verband houdende of erop volgende
elementen, die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn toe te schrijven aan de aanvrager. In dat geval heeft de intrekking van de
voorafgaande beslissing uitwerking vanaf de dag van de aan de aanvrager ten laste gelegde feiten.”
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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 schriftelijke aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing dienen op volgend adres ingediend te worden:
Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst voorafgaande beslissingen
Koning Albert II Laan 33 – bus 026
1030 Brussel
Tel. 02 579 38 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 beslissingen.
Zoals bepaald in artikel 3 van het KB van 13.08.2004 wordt een beslissing aangenomen door een meerderheid van
het quorum van de leden van het College. Bij pariteit van stemmen is de stem van de Voorzitter van het College
doorslaggevend.
Het aanwezigheidsquorum werd in het door de heer minister van Financiën goedgekeurde reglement van orde bepaald op de helft; m.a.w. bij een aanwezigheid van minstens de helft van de leden van het College kunnen geldige
beslissingen getroffen worden.

4.3 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 aanvragen 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 diensten van de FOD Financiën.
In sommige gevallen (bijv. voor principekwesties, voor het bepalen van de verhouding privé – beroep van een onroerend goed) doet de DVB dan ook beroep op andere ambtenaren van de FOD Financiën 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 potentiële aanvragers. Dit mag o.m. blijken uit het groot aantal aanvragen tot het organiseren van dergelijke voorafgaande
vergaderingen.
In het kader van de “prefiling” kan de aanvrager geen beslissing bekomen van de DVB.
De DVB wenst er de aandacht op te vestigen dat prefilingaanvragen of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door
een prefiling, m.b.t. verrekenprijzen of de aftrek voor innovatie-inkomsten (of octrooi-inkomsten), en die betrekking
hebben op kalenderjaar 2021 (aanslagjaar 2022), uiterlijk tegen 31 januari 2022 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 (of BNI/Ven.
Teneinde een vlotte behandeling van dergelijke aanvragen/prefilingaanvragen te verzekeren, wenst de DVB zo snel
mogelijk over een document te beschikken met daarin een beschrijving van de onderneming, de uitgeoefende activiteiten, een motivering met betrekking tot de voorgelegde verrichting alsmede een beschrijving van de toegepaste
methode met bijhorende berekeningen.
Aan vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren wordt eveneens gevraagd om de prefilingaanvragen of aanvragen die niet zijn voorafgegaan door een prefiling tijdig in te dienen, m.n. ten laatste 8 maand vóór de
uiterste indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting (of BNI/Ven.).
Wat betreft de praktische werkwijze voor het indienen van een prefilingaanvraag kan worden verwezen naar de
website: www.ruling.be.
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 medewerkers 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 contacten met de aanvrager, organiseert de vergaderingen en werkt uiteindelijk een ontwerp van beslissing uit welke aan
het College voor beslissing voorgelegd wordt.
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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.
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.
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Op 31.12.2021 ziet het personeelsbestand (collegeleden niet inbegrepen) van de DVB er als volgt uit:
Nederlandstaligen

Franstaligen

Directe belastingen

43

Directe belastingen

32

BTW

4

BTW

3

Patrimoniumdocumentatie

2

Patrimoniumdocumentatie

2

Douane en accijnzen

0

Douane en accijnzen

0

Niveau C

5

Niveau C

7

Totaal :

54

Totaal :

44

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 samenvattingen of van collectieve samenvattingen indien het gaat om identieke voorafgaande beslissingen (artikel 5, KB 30.1.2003 en artikel 26, 1° en 2°, Wet van 16
maart 2021).
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.
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 raadgevers up-to-date geïnformeerd blijven.
Sinds 2019 publiceert de DVB ook newsflashes op haar website.
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 aanvullingen 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 voorafgaande 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 beslissing eveneens steeds op de hoogte zal worden gesteld van het antwoord verstrekt door het college van de DVB op
de vraag tot avenant.
De aandacht wordt er ook nog op gevestigd dat een avenant beoogt de geldigheid van een beslissing te bevestigen
ten gevolge van de wijziging van bepaalde feiten. Die wijziging van feiten moet noodzakelijk slaan op een belastbare
periode waarvoor nog geen fiscale aangifte is ingediend met betrekking tot de belasting waarover de avenant wordt
ingediend. Als de aangifte is ingediend, kan de de DVB zich niet meer uitspreken over de avenant.
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5. BESLISSINGEN MET EEN BIJZONDER BELANG
5.1 GESPREIDE BELASTING MEERWAARDEN (VB 2020.2219)
X NV is een vennootschap behorend tot de vastgoedpoot van een internationale groep. X NV heeft, in eenzelfde
verkoopovereenkomst, 2 sites verkocht, met name de site A welke zij reeds meer dan 5 jaar in bezit had en de site
B welke zij korte tijd voordien had aangekocht en aan dezelfde prijs opnieuw heeft verkocht. Voor de meerwaarde
gerealiseerd op de verkoop van de site A heeft X NV geopteerd voor het stelsel van de gespreide taxatie.
De verkoopprijs zal zij gedeeltelijk herbeleggen in een nieuwe site. Tevens zal zij de aandelen verwerven van een
Duitse GmbH & Co. KG, die onder haar activa onder andere een geleasede site heeft, welke door haar strategische
ligging van belang is voor de groep waartoe X NV behoort.
Er wordt onder meer de bevestiging gevraagd dat:
• de wederbeleggingsverplichting in hoofde van X NV beperkt blijft tot het gedeelte van de vervreemdingsprijs dat
rechtstreeks verband houdt met de activa waarop de meerwaarde die in aanmerking komt voor gespreide taxatie
in de zin van artikel 47 WIB 92 werd gerealiseerd (site A);
• de investering in een Duitse GmbH & Co. KG in hoofde van X NV kwalificeert als een geldige herbelegging in de zin
van artikel 47, § 2, WIB 92.
Wat betreft de te herbeleggen verkoopprijs
De verkoop van de site A en de site B maken deel uit van één enkele verkoopovereenkomst, doch er werden afzonderlijke prijzen bedongen voor elk van beide sites. De betrokken verkoop kan derhalve als een vervreemding van 2
actiefbestanddelen worden beschouwd.
Op de verkoop van de site B werd geen meerwaarde gerealiseerd zodat de gerealiseerde meerwaarde volledig is toe
te schrijven aan de verkoop van de site A.
Aangezien de site B op het ogenblik van de vervreemding niet sedert meer dan 5 jaar de aard van vast actief had
en er bovendien geen meerwaarde werd gerealiseerd bij de verkoop ervan, kan worden aangenomen dat enkel de
verkoopprijs van de site A dient te worden herbelegd in het kader van de toepassing van artikel 47 WIB 92.
Wat betreft de kwalificatie van de investering in de Duitse GmbH & Co. KG
X NV zal alle aandelen verwerven van een Duitse GmbH & Co. KG en wenst deze investering aan te duiden als herbeleggingsactief in de zin van artikel 47, § 2, WIB 92.
Evenwel zal de betrokken Duitse GmbH & Co. KG van rechtswege worden ontbonden van zodra X NV alle aandelen
van zowel de stille vennoten als de beherende vennoot zal hebben verworven.
Vermits alle aandelen van de GmbH & Co. KG op dezelfde dag zullen worden verworven en, ingevolge de verwerving
van alle aandelen, deze GmbH & Co. KG op datzelfde ogenblik van rechtswege zal ophouden te bestaan, zal er geen
sprake zijn van aandelen in een Duitste GmbH & Co. KG, maar zal X NV rechtstreeks alle activa en passiva van de
GmbH & Co. KG opnemen in haar statutaire boeken.
Er kan worden aangenomen dat de verwerving van alle aandelen van de Duitse GmbH & Co. KG (voor wat betreft
het gedeelte van de acquisitieprijs dat betrekking heeft op afschrijfbare immateriële en materiële vaste activa die X
NV voor haar beroepswerkzaamheid zal gebruiken) door X NV, in haar hoofde kwalificeert als geldige herbelegging
in de zin van artikel 47, § 2, WIB 92.
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5.2 AFZONDERLIJKE AANSLAGEN PERSONENBELASTING
Casus 1: VB 2020.0706
Aanvrager is een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen van een internationale groep.
Bij de Belgische bedrijven van de groep voorziet het sociaal plan in een paar alternatieve afscheidsregelingen in
het kader van een herstructurering voor werknemers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het hoofdprincipe
van deze uitstapregelingen houdt in dat de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer wordt opgezegd of
verbroken door de werkgever, met een opzegtermijn. Deze opzegtermijn kan vervolgens worden verlengd door (i)
een omzetting van de afscheidspremies in extra opzegtermijn of (ii) naar een omzetting naar een deeltijdse tewerkstelling.
Gedurende deze opzegtermijn blijft de werknemer deeltijds in dienst maar wordt hij/zij vrijgesteld van het leveren
van prestaties. Tijdens de opzegtermijn wordt er ook loon ontvangen in overeenstemming met het gekozen deeltijdse regime. De opzegtermijn loopt maximaal tot wanneer de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.
Na afloop van de opzegtermijn gaat de betrokken werknemer ofwel op wettelijk pensioen (i.e. de effectieve ingang
van het rustpensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd beschouwd, zijnde momenteel 65 jaar, of 66 jaar vanaf
2025 en 67 jaar vanaf 2030) ofwel op vervroegd pensioen (i.e. wanneer men voldoet aan de voorwaarden voor een
volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving).
Aanvrager wenst van de DVB de bevestiging te krijgen dat in het kader van de alternatieve uitstapregelingen, de
werknemers die onmiddellijk volgend op de opzegperiode met vervroegd pensioen dan wel met wettelijk pensioen
gaan, geacht worden geacht “effectief actief’ te zijn gebleven gedurende de opzegtermijn tot aan de vereiste leeftijd,
wanneer het aanvullend pensioen wordt uitbetaald vanaf het wettelijk of vervroegd pensioen waardoor de uitbetaling van het aanvullende pensioenkapitaal afzonderlijk belastbaar is aan 10 % (op het gedeelte dat is opgebouwd
met werkgeversbijdragen).
Gelet op het gevoerde onderzoek ter zake en op basis van de voormelde omstandigheden is de DVB van oordeel dat
de betrokken werknemers met de uitstapregelingen, die gedurende hun volledige opzegtermijn deeltijds in dienst
bleven maar werden vrijgesteld van prestaties, tijdens deze periode “effectief actief” zijn gebleven, zoals bedoeld in
artikel 171, 2°, b), tweede en derde gedachtestreepje WIB 92, zodat de uit te keren kapitalen uit de groepsverzekering belastbaar zullen zijn aan een aanslagvoet van 10 % in zover dat aan alle andere wettelijke voorwaarden is
voldaan.
Het feit dat de betrokken werknemers vrijgesteld zijn van prestaties doet hieraan geen afbreuk. Tijdens de volledige
opzegtermijn zijn de betroken werknemers immers nog steeds verbonden door een arbeidsovereenkomst die pas
eindigt op de laatste dag van de opzegtermijn die in casu maximaal loopt tot wanneer de betrokken werknemer de
wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.
Casus 2: VB 2021.0979
De vennootschappen van een groep hebben een eindeloopbaanplan ontwikkeld volgens hetwelk de loontrekkenden
ontslagen worden met inachtneming van een opzeggingstermijn die loopt tot hun wettelijke pensionering, waarbij
ze vrijgesteld zijn van het verrichten van prestaties gedurende de volledige looptijd van die opzeggingstermijn (dus
tot de wettelijke pensioenleeftijd die momenteel is vastgesteld op 65 jaar, of 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf
2030) maar toch een bezoldiging blijven ontvangen. Die bezoldiging is onderworpen aan de toepasselijke sociale
bijdragen en fiscale inhoudingen.
De betreffende personeelsleden van de vennootschappen van de groep genieten een aanvullende pensioenregeling
op basis van de personeelscategorie waartoe ze behoren (een aanvullende pensioenregeling voor de gebaremiseerde arbeiders en bedienden; een aanvullende pensioenregeling voor de kaderleden). Deze aanvullende pensioenregelingen worden gefinancierd door de werkgever en de aanvullende pensioenregeling voor kaderleden ook door het
kaderlid zelf.
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De verzoeker vraagt aan de DVB om te bevestigen dat, in het kader van dit eindeloopbaanplan, de loontrekkenden
die vervroegd met pensioen gaan of die met wettelijk pensioen gaan vlak na het einde van de opzeggingstermijn
zullen worden geacht ‘effectief actief’ te zijn gebleven gedurende de opzeggingstermijn tot de vereiste leeftijd bij de
uitkering van het aanvullend pensioen vanaf de wettelijke of vervroegde pensionering, zodat het uitgekeerd aanvullend pensioenkapitaal afzonderlijk belast zal worden tegen 10 % (op het gedeelte dat is gevormd door de werkgeversbijdragen).
Op basis van het door de DVB verrichte onderzoek en rekening houdend met voorgaande elementen, is de DVB
van mening dat de loontrekkenden waarop de uitstapregeling van toepassing is, die voltijds in dienst zijn gebleven
gedurende hun volledige opzeggingstermijn maar die vrijgesteld waren van prestaties, ‘effectief actief’ zijn gebleven
gedurende die periode in de zin van artikel 171, 2°, b) tweede streepje van het WIB 92, zodat de door de groepsverzekering gevormde kapitalen die zullen worden uitgekeerd, afzonderlijk belastbaar zijn tegen de aanslagvoet van
10 % voor zover alle andere wettelijke voorwaarden zijn vervuld.
Het feit dat de betreffende loontrekkenden vrijgesteld zijn van prestaties verandert hier niets aan. Gedurende de
volledige opzeggingstermijn blijven de betreffende loontrekkenden gebonden door een arbeidsovereenkomst die
pas beëindigd wordt op de laatste dag van de opzeggingstermijn, dewelke in dit geval loopt totdat de betreffende
loontrekkende de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.
De kapitalen en afkoopwaarden gevormd door persoonlijke bijdragen betaald vóór 1 januari 1993, zullen in ieder
geval een afzonderlijke aanslag van 16,5 % ondergaan op grond van artikel 515bis lid 5 van het WIB 92.

5.3 AFTREK INNOVATIE-INKOMSTEN
Casus: Aftrek innovatie-inkomsten na zetelverplaatsing (VB 2021.1155)
Vennootschap A opereert als softwareontwikkelaar en was jarenlang een buitenlandse vennootschap (hierna
buitenlandse vennootschap Ab). De vennootschap is eigenaar van de software en de centrale vennootschap van
de groep. Door o.a. het toenemend belang van België binnen de groep werd er besloten om de activa en activiteiten
verder in België te centraliseren door middel van een grensoverschrijdende zetelverplaatsing van het buitenland
naar België. Alle bestanddelen van de vennootschap, waaronder in het bijzonder de door haar ontwikkelde software,
werden bij de immigratie overgebracht naar België.
Vennootschap Ab werd conform artikel 5, 1 (c) van de Richtlijn 2016/1164, aan buitenlandse belasting onderworpen
op de latente meerwaarden die verbonden waren aan haar activa (waaronder de aldaar ontwikkelde en geactiveerde
software) en passiva op moment van de zetelverplaatsing.
Naar aanleiding van de zetelverplaatsing van vennootschap Ab naar België werden de (latente) meerwaarden in het
buitenland onderworpen aan een exit-heffing zodat de fiscale aanschaffingswaarde in België van de activa verbonden aan de buitenlandse inrichting overeenkomstig artikel 184ter, §2, tweede en vijfde lid WIB92 gelijk zijn aan de
buitenlandse werkelijke waarde op het ogenblik van de zetelverplaatsing (tenzij aangetoond zou worden dat deze
waarde hoger is dan de werkelijke waarde).
De boekhoudkundig geactiveerde bedragen van de softwareontwikkeling werden in het buitenland door vennootschap Ab afgeschreven over een periode van 10 jaar. Vennootschap A wenst de boekhoudkundig geactiveerde bedragen verder af te schrijven over een periode van # jaar. Daarnaast zal zij ook de fiscale “step up”, naar aanleiding
van de zetelverplaatsing, “afschrijven” over eenzelfde periode van # jaar die ingaat op het ogenblik van de zetelverplaatsing.
Voormelde software is de value driver binnen de groep waarbij vennootschap A wordt vergoed door de andere
groepsvennootschappen voor het gebruik van deze software. Via deze groepsvennootschappen verlopen alle facturaties en financiële stromen met betrekking tot de commercialisatie van de software in dat land.
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De vennootschap A wenst te bekomen dat de inkomsten met betrekking tot de door haar ontwikkelde auteursrechtelijk beschermde software in aanmerking komen voor de innovatie-aftrek.
De innovatie-aftrek kan worden toegepast op de licentievergoedingen vervat in de productverkopen van de software die zij ontvangt m.b.t. de door haar ontwikkelde auteursrechtelijk beschermde software. Gezien het feit dat
de vennootschap A een softwareontwikkelaar is, wordt het model ter bepaling van het bedrag aan bruto innovatieinkomsten voor softwarebedrijven toegepast (zie Jaarverslag DVB 2018, blz. 26). Dientengevolge wordt de omzet
welke geen betrekking heeft op de kwalificerende software uitgesloten. Verder zal een # % van de algemene kosten
toewijsbaar aan de kwalificerende omzet worden afgetrokken van de resterende kwalificerende omzet. Daarnaast
wordt nog een routinemarge als cost plus van # % op de # % gealloceerde algemene kosten uitgesloten. Voor de
merknaam of andere IP wordt er geen marktconforme vergoeding bepaald, aangezien de waardering van de merknaam of andere IP verwaarloosbaar is.
De DVB wijst erop dat de juridische continuïteit van de (inbound) zetelverplaatsing niet belet dat, minstens voor de
in artikel 184ter WIB 92 bepaalde doeleinden, deze verrichting gekenmerkt is door een fiscale discontinuïteit. Hieruit
volgt dat, voor het vaststellen van de netto innovatie-inkomsten, niet enkel de lopende boekhoudkundige afschrijvingen en andere in de boekhouding opgenomen O&O kosten in aanmerking komen, maar tevens de fiscale (extracomptabele) detaxatie van de “stepped up” waarde van de software, in zoverre die voor Belgische fiscale doeleinden
als correct wordt weerhouden.
Gelet op het feit dat deze “stepped up” werkelijke waarde moet geacht worden de softwareontwikkeling van vóór
boekjaar 2020 (aanslagjaar 2021) te vertegenwoordigen, zullen de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van vóór
boekjaar 2020 (aanslagjaar 2021) gedaan in het buitenland uiteraard niet in mindering moeten worden gebracht van
de bruto innovatie-inkomsten teneinde de netto innovatie-inkomsten te berekenen.
Verder wijst de DVB erop dat bij de bepaling van de nexus-breuk ook de volledige (extracomptabele) afschrijvingsbasis, die overeenstemt met de voor artikel 184ter WIB 92 aanvaarde “step up”, toegevoegd dient te worden aan
de noemer van de nexus-breuk. Uiteraard dient er bijgevolg bij het bepalen van de nexus-breuk geen rekening te
worden gehouden met de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van vóór boekjaar 2020 (aanslagjaar 2021) gedaan
in het buitenland. Daarnaast zijn er ook kosten voor onderzoek en ontwikkeling uitbesteed aan een verbonden partij
met name Z welke kwalificeren als niet-kwalificerende uitgaven en derhalve wel aan de noemer van de nexus-breuk
dienen te worden toegevoegd.

5.4 HERSTRUCTURERINGEN (VB 2020.1204)
Situatieschets
Een groep heeft een reorganisatie doorgevoerd om haar juridische structuur te aligneren met haar operationele
werking. Met betrekking tot deze reorganisatie werd een voorafgaande beslissing door de DVB afgeleverd waarin
werd bevestigd dat de partiële splitsing van vennootschap X waarbij een deel van haar vermogen werd overgedragen aan een nieuw op te richten vennootschap Y, belastingneutraal kan plaatsvinden in toepassing van artikel 211,
§ 1, WIB 92.
Wat betreft de belastingneutrale partiële splitsing heeft vennootschap X bevestigd dat de verdeling van de fiscale
vermogensbestanddelen conform het bepaalde in artikel 213 WIB 92 en de voorschriften van de administratieve
commentaar op het WIB 92 zal gebeuren. Aldus heeft de aanvrager de fiscale vermogensbestanddelen van vennootschap X in toepassing van artikel 213 WIB 92 aan de verkrijgende vennootschap Y toegekend in verhouding tot
de fiscale nettowaarde van de bij de verkrijgende vennootschap Y gedane inbreng.
Ten gevolge hiervan werd ongeveer 6.500.000 euro van de vrijgestelde reserve met betrekking tot het statuut als
inschakelingsbedrijf overgedragen aan de verkrijgende vennootschap Y en bleef ongeveer 3.100.000 euro van deze
vrijgestelde reserve bij vennootschap X behouden.
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Artikel 519ter WIB 92 voorziet een regeling waarbij welbepaalde voorheen vrijgestelde reserves geheel vrijwillig
door de belastingplichtige kunnen worden belast tegen een effectief tarief van 15 %. Dit tarief kan bovendien worden verlaagd naar 10 % voor zover die belastbare opnemingen worden gebruikt voor investeringen. Ook de winsten
van inschakelingsbedrijven die gedurende een belastbaar tijdperk dat vóór 1.1.2017 afsluit, werden vrijgesteld op
basis van artikel 67 van de Wet van 26.3.1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998
en houdende diverse bepalingen zoals die bepaling bestond vóór de opheffing ervan door artikel 87 van de Wet van
25.12.2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, komen voor deze regeling in aanmerking. Deze maatregel is van beperkte duur en geldt enkel voor de aanslagjaren 2021 en 2022. Dienaangaande kan worden verwezen
naar de administratieve circulaire 2019/C/24.
Vennootschap X wenst van deze gunstmaatregel gebruik te maken door de in aanmerking komende vrijgestelde
winsten als inschakelingsbedrijf tijdens de betrokken periode op te nemen. Zoals hiervoor reeds werd aangegeven
schrijft artikel 519ter WIB 92 echter voor dat deze opnemingen niet groter mogen zijn dan het totale bedrag van die
vrijgestelde reserves zoals ze bestonden op het einde van het laatste belastbare tijdperk dat afsluit vóór 1.1.2017.
Door vennootschap X werden de vrijgestelde winsten als inschakelingsbedrijf als volgt opgebouwd:
• tot en met boekjaar afgesloten op 31.12.2016: 2.900.000 euro;
• voor het boekjaar lopende van 1.1.2017 tot en met 31.12.2017: 6.700.000 euro.
Als gevolg hiervan kan de groep onder dit gunstregime maximaal 2.900.000 euro aan vrijgestelde reserves mobiliseren.
De aanvrager wenst van de DVB te vernemen of vennootschap X voor de toepassing van artikel 519ter, WIB 92, de
vrijgestelde reserves met betrekking tot haar statuut als inschakelingsbedrijf die zij heeft behouden naar aanleiding
van de partiële splitsing volgens artikel 213, WIB 92 (zijnde ongeveer 3.100.000 euro), bij voorrang kan beschouwen
als reserves die zijn opgebouwd vóór 1.1.2017, hetgeen impliceert dat vennootschap Y wordt geacht geen dergelijke
vóór 1.1.2017 opgebouwde reserves te hebben verkregen.
Standpunt DVB
Overeenkomstig artikel 213 WIB 92 moeten de vrijgestelde reserves naar aanleiding van de partiële splitsing van
vennootschap X worden verdeeld in verhouding tot de fiscale nettowaarde van de bestanddelen die door de verkrijgende vennootschap worden verkregen1. Dienaangaande wordt opgemerkt dat voor de toepassing van artikel 213
WIB 92 de partieel gesplitste vennootschap ook als verkrijgende vennootschap wordt aangemerkt.
De voorheen vrijgestelde winsten als inschakelingsbedrijf die onder een afzonderlijke belastingvrije reserve worden
geboekt, moeten naar aanleiding van de partiële splitsing worden verdeeld in verhouding tot de fiscale nettowaarde
van de bestanddelen die door de verkrijgende vennootschap worden verkregen.
Een globale verdeling van deze vrijgestelde reserves in verhouding tot die fiscale nettowaarde is daarbij echter niet
voldoende. Voor de toepassing van artikel 519ter WIB 92 moet er eveneens rekening worden gehouden met het
belastbare tijdperk waarin de vrijgestelde reserves werden opgebouwd.
Uit de gezamenlijke lezing van artikel 212 WIB 92 (dat bepaalt dat binnen het stelsel van de fiscale neutraliteit de
voorwaarden en kenmerken van het maatschappelijke vermogen behouden blijven bij de overnemende of verkrijgende vennootschappen) en artikel 213, WIB 92 (dat de verdeling van de reserves vastlegt tussen de verkrijgende
vennootschappen in geval van een (partiële) splitsing), moet voor de toepassing van artikel 519ter, WIB 92, worden
besloten dat de vrijgestelde reserves met betrekking tot het inschakelingsstatuut zowel bij de partieel gesplitste
vennootschap X als de verkrijgende vennootschap Y moeten worden opgesplitst in:

1

Zie ook artikel 3:56, § 4, van het koninklijk besluit van 29.4.2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
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• de opgebouwde reserves die bestonden op het einde van het laatste belastbare tijdperk dat afsluit vóór 1.1.2017,
en;
• de reserves die werden opgebouwd tijdens belastbare tijdperken die werden afgesloten vanaf 1.1.2017.
Het bedrag van beide reserves wordt naar aanleiding van de partiële splitsing tussen beide vennootschappen verdeeld in verhouding tot de fiscale nettowaarde van de bestanddelen die door elk van hen beiden worden verkregen.
De voorgestelde werkwijze van de aanvrager waarbij de vóór 1.1.2017 opgebouwde reserves integraal worden toegewezen aan vennootschap X, kan dus niet worden gevolgd.
De door de DVB voorgestelde werkwijze sluit aan bij het belangrijke principe dat de vermogensbestanddelen die
door de partieel te splitsen vennootschap aan de verkrijgende vennootschap(pen) worden overgedragen, al hun fiscale kenmerken behouden. In toepassing van de artikelen 212 en 213, WIB 92 behouden de aan de nieuw opgerichte
vennootschap Y toebedeelde vrijgestelde reserves hun karakter als vrijgestelde reserves met betrekking tot het
inschakelingsstatuut waarvan een deel is opgebouwd vóór 1.1.2017. Vennootschap Y kan bijgevolg gebruik maken
van de toepassing van artikel 519ter, WIB 92 voor de aan haar toebedeelde vrijgestelde reserves met betrekking tot
het inschakelingsstatuut die werden opgebouwd vóór 1.1.2017.
Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat de door de aanvrager voorgestelde werkwijze tot gevolg zou
hebben dat vennootschap Y een belastingvoordeel wordt ontnomen, wat een negatief vermogensrechtelijk gevolg
met zich meebrengt. Het lijkt de administratie niet aanvaardbaar dat een belastingvoordeel wordt ontnomen van
een belastingplichtige ten voordele van een andere, ook als het om verbonden ondernemingen gaat.
De aandacht wordt er nog op gevestigd dat volgens de aanvrager een vergelijking kan worden gemaakt met de
gespreid te belasten meerwaarde als bedoeld in artikel 47, WIB 92, wanneer één van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen op onherroepelijke wijze de verbintenis aangaat om de ter zake vereiste herbelegging te
verrichten. Er zijn echter een aantal significante verschillen met betrekking tot beide vrijgestelde reserves.
• De herbeleggingsvoorwaarde in het kader van artikel 47, WIB 92, is uitdrukkelijk voorzien in § 6 van dat artikel. De
gespreid te belasten meerwaarde, of het gedeelte ervan dat nog niet is belast, wordt aangemerkt als een inkomen van het belastbare tijdperk waarin de herbeleggingstermijn is verstreken wanneer er niet wordt herbelegd
op de vereiste wijze en binnen de gestelde termijnen. De kwalificatie als vrijgestelde reserve vervalt dus inzonderheid als aan die herbeleggingsvoorwaarde niet is voldaan.
Ingeval van een partiële splitsing wordt de gespreid te belasten meerwaarde bij voorrang toegewezen aan de
vennootschap die inzonderheid de herbeleggingsverbintenis op onherroepelijke wijze op zich neemt waarbij het
totaal van de vrijgestelde reserves nog steeds moet worden verdeeld volgens artikel 213, WIB 922.
Wanneer de vereiste herbelegging niet wordt gedaan door deze vennootschap, zal de gespreid te belasten
meerwaarde, of het gedeelte ervan dat nog niet is belast, uitsluitend en integraal bij haar worden belast, tegen
het tarief van artikel 215, WIB 92, of, in voorkomend geval, tegen het ‘vroegere’ tarief zoals voorzien door de
bepalingen van artikel 217/1, WIB 92. De vrijgestelde gereserveerde winst die het voorwerp uitmaakt van de
antimisbruikbepaling zoals die als overgangsmaatregel is opgenomen in artikel 217/1, WIB 92, omvat immers
inzonderheid het gedeelte van de in artikel 47, WIB 92, bedoelde meerwaarde dat belastbaar wordt bij gebrek aan
herbelegging op de vereiste wijze en binnen de gestelde termijnen3.
• De vrijgestelde reserves met betrekking tot het inschakelingsstatuut behouden voor de toepassing van artikel
519ter, WIB 92 de kwalificatie als vrijgestelde reserves, zelfs wanneer de vennootschap niet overgaat tot een
bepaalde herbelegging. De hier bedoelde vrijgestelde reserve kan bijgevolg wel worden opgesplitst, waarbij in
principe elk deel het eraan verbonden aanslagstelsel zal ondergaan.

2
3

Zie nr. 211/56 van de administratieve commentaar op het WIB 92.
Zie nr. 29 van de administratieve circulaire 2018/C/116 over de wijzigingen die werden aangebracht aan de tarieven van de Ven.B en aan de
aanvullende crisisbijdrage.
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Slechts de opgebouwde reserves die bestonden op het einde van het laatste belastbare tijdperk dat afsluit vóór
1.1.2017, kunnen de verlaagde tarieven van artikel 519ter, WIB 92 verkrijgen. Indien de vennootschap er evenwel voor kiest om een bepaalde herbelegging te doen, voorziet artikel 519ter, § 1, tweede lid, WIB 92, WIB 92,
dat voor de opgenomen reserves die bestonden op het einde van het laatste belastbare tijdperk dat afsluit vóór
1.1.2017, het verlaagde tarief van 15 % wordt verminderd tot 10 %.
De belastbare opnemingen van de reserves die bestonden op het einde van het laatste belastbare tijdperk dat
afsluit vóór 1.1.2017, kunnen in principe volledig onder de toepassing vallen van de verlaagde tarieven van artikel 519ter, WIB 92. Derhalve gaat naar aanleiding van de partiële splitsing geenszins een deel van het voordeel,
namelijk het verkrijgen van de verlaagde tarieven voor de vrijgestelde reserves met betrekking tot het inschakelingsstatuut, verloren.

5.5. BTW
Casus 1: Tijdelijk tot 6 % verlaagde btw-tarief voor afbraak van gebouwen en de ermee gepaard gaande heropbouw van woongebouwen op het hele Belgische grondgebied en de levering ervan (VB 2021.0182)
Deze aanvraag om een voorafgaande beslissing wordt ingediend in naam van een projectontwikkelaar. Dit project
betreft een cohousingproject dat zal worden gerealiseerd op een site die oorspronkelijk bestond uit 5 kadastrale percelen waarvan er slechts één bebouwd was. Met het oog op de realisatie van het cohousingproject en het opmaken
van een basisakte voor de toekomstige bewoners, werd beslist om de 5 kadastrale percelen samen te voegen tot
één kadastraal perceel. Deze samenvoeging van percelen wordt gerealiseerd vóór de start van de afbraakwerken.
Op de projectsite bevinden zich een voormalig woonhuis, enkele bijgebouwen en een schuur. De schuur staat op
de inventaris van bouwkundig erfgoed en zal als enige gebouw behouden blijven. Alle andere gebouwen worden
afgebroken.
De schuur zal worden gerenoveerd en worden bestemd als gemeenschappelijke ruimte voor de cohousers. Bij de
renovatie van de schuur blijft de dragende structuur grotendeels behouden. Zo zullen onder meer de dragende
binnen- en buitenmuren alsook het dak en het houten dakgebinte integraal behouden blijven. Er zullen wel nieuwe
vloerplaten worden aangelegd.
Standpunt van de DVB
Indien een nieuw gebouw, na afbraak van de oude bestaande gebouwen, voor ten minste 50 % gelegen is op de vroegere bebouwde kadastrale percelen (ongeacht de ligging van de afgebroken gebouwen op deze initieel bebouwde
kadastrale percelen), komt het ganse gebouw, in principe, in aanmerking om het verlaagde btw-tarief van 6 % toe te
passen. In het omgekeerde geval zal het standaard btw-tarief van toepassing zijn op de werken met betrekking tot
dat gebouw. De btw-administratie hanteert ter zake dus een alles-of-niets benadering (Circulaire nr. 2021/C/18 van
25.02.2021, punt 3.3 www.fisconetplus.be).
Dit cohousingproject met 8 individuele wooneenheden en een schuur (een blok van 4 eenheden, een blok van 3 eenheden, een vrijstaande eenheid en een vrijstaande schuur), kan niet worden aanzien als één enkel gebouw voor de
toepassing van voornoemde 50 %-regel. Het feit dat de bovengrondse (bouw)fysisch gescheiden opstallen in casu
functioneel verbonden zijn, is in dit verband irrelevant.
In dit project bevinden 4 van de 8 wooneenheden, meer bepaald 3 wooneenheden gerealiseerd ten noorden van
de schuur en 1 wooneenheid gerealiseerd ten oosten van de schuur, alsook de schuur die als gemeenschappelijke
ruimte voor alle wooneenheden zal worden bestemd, zich op het oorspronkelijke kadastrale perceel dat vóór de samenvoeging bebouwd was. De overige 4 wooneenheden ten zuiden van de schuur bevinden zich op een oorspronkelijk onbebouwd kadastraal perceel.
De oppervlakte van de gemeenschappelijke ruimte wordt overigens pro rata meegeteld voor de berekening van het
oppervlaktecriterium (i.e. totale bewoonbare oppervlakte van niet meer dan 200 m2; cf. artikel 1quater, § 3, tweede
lid, 1°, a) jo. § 8 van Btw-KB nr. 20).
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De verkoop van de hiervoor bedoelde 3 wooneenheden gerealiseerd ten noorden van de schuur op het oorspronkelijk bebouwde kadastrale perceel en van 1 wooneenheid gerealiseerd ten oosten van de schuur op het oorspronkelijk bebouwde kadastrale perceel, wooneenheden die deel uitmaken van dit vastgoedproject, komt principieel in aanmerking voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6 % op grond van artikel 1quater, § 3 van Btw-KB nr. 20
ten aanzien van de btw die op deze verkopen opeisbaar zal worden in de periode tussen 01.01.2021 en 31.12.2022.
De verkoop van de hiervoor bedoelde 4 wooneenheden gerealiseerd ten zuiden van de schuur op het oorspronkelijk
onbebouwde kadastrale perceel, wooneenheden die deel uitmaken van dit vastgoedproject, is onderworpen aan het
standaard btw-tarief van 21 %.
Ook de verkoop van de aandelen in de bedoelde schuur, als aanhorigheid van de wooneenheden, verbonden met
de bedoelde 3 privatieve wooneenheden gerealiseerd ten noorden van de schuur op het oorspronkelijk bebouwde
kadastrale perceel en met 1 wooneenheid gerealiseerd ten oosten van de schuur op het oorspronkelijk bebouwde
kadastrale perceel, komt bijgevolg principieel in aanmerking voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van
6 % op grond van artikel 1quater, § 3, van Btw-KB nr. 20 ten aanzien van de btw die op deze verkopen opeisbaar zal
worden in de periode tussen 01.01.2021 en 31.12.2022.
De verkoop van de aandelen in de bedoelde schuur, als aanhorigheid van de wooneenheden, verbonden met de
bedoelde 4 privatieve wooneenheden gerealiseerd ten zuiden van de schuur op het oorspronkelijk onbebouwde
kadastrale perceel, is daarentegen onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21 %.
Casus 2: Aanvraag onontvankelijk (VB 2021.0061)
De ingediende aanvraag betrof de toetsing van voorziene renovatie- en omvormingswerken aan de toepassing van
rubriek XXXI, tabel A, K.B. nr. 20.
In dit concreet geval werd de DVB ervan op de hoogte gebracht dat de bevoegde KMO-dienst de aanvrager reeds
geïnformeerd had omtrent het door de btw-administratie ingenomen standpunt. Bovendien toonden de foto’s in het
bezit van deze dienst aan dat de reële situatie niet overeenstemde met de aan de DVB verstrekte informatie. Om
deze redenen besliste de DVB dat de aanvraag niet voldeed aan de voorwaarden van artikel 21 en 22 van de wet van
24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van
een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. De aanvraag werd onontvankelijk verklaard.
Casus 3: Afbraak woning en heropbouw appartementen en woning (hiervoor werd geen formele aanvraag ingediend)
In de FAQ B7 gepubliceerd door de administratie met betrekking tot het verlaagde btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen, wordt verduidelijkt dat het afgebroken gebouw een significante omvang moet hebben, desgevallend in verhouding tot de opgerichte woning(en). In uitzonderlijke gevallen kan de administratie de toepassing
van de maatregel betwisten indien er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de omvang van het afgebroken
gebouw en die van de nieuw opgerichte gebouwen.
In het punt 3.2 van de circulaire 2021/C/18 betreffende het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw van
woningen op het hele Belgische grondgebied en de levering ervan, wordt verduidelijkt dat wat de vraag betreft of
de omvang van een gebouw significant is ten opzichte van de nieuw opgerichte gebouwen, de wetgeving de draagwijdte van het begrip ‘significant’ niet omschrijft en dat de administratie dus niet de bevoegdheid heeft normatieve
criteria ter zake op te leggen. Het betreft dus een feitenkwestie.
In de situatie voorgelegd aan de DVB overwoog de aanvrager de afbraak van een woning en de daarmee gepaard
gaande heropbouw van 25 appartementen en 8 huizen op een en hetzelfde kadastraal perceel. Hij wenste de bevestiging te verkrijgen dat alle woningen verkocht zouden kunnen worden aan het verlaagde btw-tarief van 6 % bepaald
in artikel 1quater, § 3, van het KB nr. 20, voor zover de andere voorwaarden vervuld zijn.
In dit geval heeft de DVB beslist dat er geen kennelijke wanverhouding was tussen de omvang van het afgebroken
gebouw en die van de nieuw opgerichte gebouwen.
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6. AAN DE DVB VOORGELEGDE MAAR NIET-AANVAARDE VERRICHTINGEN
6.1 DIRECTE BELASTINGEN
6.1.1 AUTEURSRECHTEN

Casus 1: Ontwikkeling onderzoeksmethodieken en omkaderingsprogramma psychologen
Aanvragers zijn psychologen. Mevrouw X is actief als psychologe in loondienst bij een gezondheidsinstelling. De heer
Y is via vennootschap Z actief als psycholoog.
De heer Y heeft in het verleden een testbatterij/onderzoeksmethodiek ontwikkeld die door vennootschap Z wordt
geëxploiteerd en ook door andere psychologen wordt gebruikt. Mevrouw X heeft een cursusboek samengesteld dat,
door verschillende psychologen, gebruikt wordt in een omkaderingsprogramma.
Vennootschap Z wenst een vergoeding voor overdracht auteursrechten toe te kennen aan mevrouw X en de heer
Y. Aanvragers wensen de bevestiging dat deze vergoeding in naam van mevrouw X en de heer Y als een roerend
inkomen in de zin van artikel 17, § 1, 5°, WIB 92 beschouwd kan worden
De door de aanvragers geleverde prestaties komen volgens DVB niet in aanmerking voor de toekenning van een
vergoeding voor overdracht auteursrechten. De vereisten waaraan de onderzoeksmethodiek en het omkaderingsprogramma moeten voldoen, zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Hierdoor is er weinig ruimte voor eigen creativiteit.
Bovendien zijn de ontwikkelde testbatterij/onderzoeksmethodiek en de cursus met betrekking tot het omkaderingsprogramma gebaseerd op onderzoeksmethodieken die ontwikkeld zijn door andere psychologen en/of gesteund zijn
op theoretische psychologische inzichten.
Casus 2: Ontwerpen kledingcollectie
Aanvrager is, via een éénmanszaak, actief in de modesector. Jaarlijks brengt aanvrager ongeveer 6 nieuwe kledingcollecties uit. Deze collecties worden volledig zelf ontworpen door aanvrager, dit gaat van het uittekenen van de
ontwerpen tot het breien van de kledij. Er worden geen collecties tot stand gebracht in opdracht van modehuizen.
Gezien het in casu enerzijds particulieren zijn die de stuks aankopen en deze niet geïnteresseerd zijn in/betalen voor
de auteursrechten en aanvrager anderzijds via een éénmanszaak werkt, is er geen sprake van enige overdracht van
auteursrechten. Hierdoor kan aanvrager niet genieten van het stelsel van de auteursrechten.
Casus 3: Performance / online modeshow
Mevrouw X organiseert op regelmatige basis voor haar eigen vennootschap, die kledij verkoopt, een online modeshow waarin zij zelf de kledij past, demonstreert en een performance geeft om de kijkers aan te moedigen de kleding
te kopen via de webshop.
Aan de DVB werd gevraagd of de vergoedingen die toegekend worden door de vennootschap van mevrouw X voor
de overdracht van auteursrechten op de door haar als bestuurder gecreëerde werken (performance / online modeshow) als een roerend inkomen in de zin van artikel 17, §1, 5° WIB92 kunnen worden beschouwd.
Het gaat hier louter om publicitaire werkzaamheden die niet in aanmerking kunnen komen als auteursrechtelijk
beschermde werkzaamheden.
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6.1.2 BEZOLDIGINGEN

Casus 1: Vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag
De heer X is aangeworven (met een arbeidsovereenkomst) door de vzw Y.
Enkele jaren later ontslaat de vzw Y de heer X die de reden van het ontslag betwist.
De heer X stelt dus een vordering in bij de arbeidsrechtbank tot compensatoire schadevergoeding wegens kennelijk
onredelijk ontslag.
In haar vonnis heeft de rechtbank de tegen de heer X geformuleerde grieven niet bewezen verklaard en geoordeeld
dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is.
De heer X (gewezen werknemer) en de vzw Y (werkgever) wensen bij de DVB rechtszekerheid te bekomen omtrent
de fiscale regeling die van toepassing is op de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.
De in geval van kennelijk onredelijk ontslag aan de werknemer toegekende schadevergoeding is respectievelijk ingevoerd door de artikelen 7 en 9 van de Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 109 van 12.02.2014 betreffende
de motivering van het ontslag.
Overeenkomstig artikel 31 WIB 92 zijn de bezoldigingen van werknemers alle beloningen die voor de werknemer de
opbrengst zijn van arbeid in dienst van een werkgever.
Rekening houdend met het feit dat de voornoemde CAO van 12.02.2014 van toepassing is op werknemers die zijn
tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst en op de werkgevers die hen tewerkstellen (artikel 2 van de
CAO), zijn de belastingplichtigen die een schadevergoeding hebben gekregen overeenkomstig deze bepalingen wel
degelijk werknemers bedoeld in artikel 31 van het WIB 92.
Artikel 7 van voornoemde CAO van 12.02.2014 voorziet, indien de werkgever de concrete redenen die geleid hebben
tot een door hem gegeven ontslag niet meedeelt, in een forfaitaire burgerlijke boete die overeenstemt met twee
weken loon, en artikel 9 van de voornoemde CAO van 12.02.2014 voorziet, in geval van een kennelijk onredelijk
ontslag, in een schadevergoeding vastgesteld op drie tot zeventien weken loon afhankelijk van de gradatie van de
kennelijke onredelijkheid.
De vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van
een arbeidsovereenkomst, vormen in principe belastbare bezoldigingen van werknemers op basis van artikel 31,
eerste en tweede lid, 3°, WIB 92, ongeacht de schuldenaar of de benaming ervan en de wijze waarop ze worden
vastgesteld en toegekend.
Deze vergoedingen zijn derhalve belastbaar op grond van de artikelen 30, 1° en 31, eerste en tweede lid, 3°, WIB
92 en zijn bijgevolg onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing die moet worden vastgesteld volgens de regels bepaald
onder punt 2.11. A, hoofdstuk II van bijlage III bij het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Dit impliceert dat enkel specifieke vergoedingen waarvan de betaling voortvloeit uit een beslissing genomen door
een arbeidsrechtbank of een arbeidshof met het oog op het herstellen van een persoonlijke individuele morele schade en waarvan het bedrag specifiek werd samengesteld, rekening houdend met deze schade, door deze rechtbank
of dit arbeidshof en niet op grond van het arbeidsrecht (wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten, collectieve
arbeidsovereenkomst, arbeidsovereenkomst,…), kunnen worden beschouwd als niet belastbare vergoedingen voor
morele schade.
Op grond van het voorgaande is de DVB van oordeel dat er reden is om deze schadevergoeding wegens kennelijk
onredelijk ontslag als belastbaar te beschouwen.
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Casus 2: Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
De aanvrager wenst de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid te verkrijgen voor de activiteiten die zij binnen vier specifieke gebieden in België ontplooit.
Uit de aanvraag blijkt evenwel niet duidelijk of de opeenvolgende ploegen telkens samengesteld zijn uit ten minste
twee werknemers. Bovendien blijkt uit de aanvraag dat de werkzaamheden en de onderlinge aflossingen van de
ploegen niet uitsluitend op dezelfde werkplek gebeuren of binnen eenzelfde gebied.
In de rechtspraak werd reeds geoordeeld dat een ploeg een groep werknemers is “die samenwerkt om een bepaalde
taak uit te voeren”. Volgens de fiscale administratie, en ook volgens bepaalde rechtspraak, zou daaruit volgen dat
de arbeid op dezelfde werkplek moet worden uitgeoefend. De administratie verwijst daarvoor naar het koninklijk
besluit van 16/07/2004 betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
De DVB is van oordeel dat de voorwaarden van ploegenarbeid aan de voormelde bepalingen moeten worden getoetst, meer bepaald moet het gaan over ploegen die elkaar op “dezelfde werkvloer” opvolgen.
De DVB is van mening dat de voorgestelde verrichting niet voor de toepassing van de maatregel in aanmerking kan
komen.
6.1.3. AANDELENOPTIES

X NV heeft warrants met een looptijd van 5 jaar en van 10 jaar (gratis) aangeboden aan “key people”, te weten, werknemers, consultants en bestuurders van X NV en haar groepsvennootschappen.
Het voordeel van alle aard werd bepaald overeenkomstig artikel 43 §§ 3 en 4, 1° van de Wet van 26 maart 1999
betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (hierna “de Optiewet”).
De prefiling-aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat een verlenging van de uitoefenperiode van de
warrantplannen met een looptijd van 5 jaar tot maximaal 10 jaar in het kader van een harmonisering van de uitstaande warrantplannen:
• niet kwalificeert als een nieuwe toekenning van warrants zoals bedoeld in artikel 42, §1 van de Optiewet;
• geen aanleiding geeft tot de belastbaarheid als “zeker” voordeel zoals bedoeld in artikel 43, §8 van de Optiewet;
• dat deze wijziging uitsluitend resulteert in een aanvullende belasting die gelijk is aan het verschil in belasting
rekening houdend met een looptijd van 5 jaar en de belasting die zou verschuldigd geweest zijn als zou van in het
begin een looptijd van 10 jaar hebben bestaan, en waarbij de wijziging verder als fiscaal neutraal is te beschouwen.
Wanneer de oorspronkelijk bepaalde voorwaarden van de uitoefening van een optie worden gewijzigd na de datum
van toekenning van de optie, dient dit in overeenstemming met de voorbereidende parlementaire werkzaamheden
op de Optiewet in principe als een toekenning van een nieuwe optie te worden aangemerkt (Parl. St., Kamer, 1912/1
– 98/99, blz. 29).
De looptijd van de warrants verlengen van 5 jaar tot 10 jaar heeft tot gevolg dat de aanpassing fiscaal gezien een
nieuw aanbod uitmaakt in de zin van artikel 42, § 1 van de Optiewet. Het oorspronkelijk belastbaar voordeel uit de
toekenning van de warrants zou groter geweest zijn indien de uitoefenvoorwaarden reeds van in het begin zouden
zijn vastgesteld in de zin van de voorgestelde wijziging. Dat deze wijziging uitsluitend resulteert in een aanvullende
belasting die gelijk is aan het verschil in belasting rekening houdend met een looptijd van 5 jaar en de belasting die
zou verschuldigd geweest zijn als zou van in het begin een looptijd van 10 jaar hebben bestaan kan niet worden
gevolgd.
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Aan de begunstigde zouden immers warrants kunnen worden toegekend met een beperktere looptijd om een lager belastbaar voordeel te bekomen. Als de begunstigde gedurende de eerste 5 jaar uitoefent heeft hij slechts de
belasting over warrants met looptijd van 5 jaar betaald. Als er zich binnen de 5 jaar geen opportuniteiten hebben
voorgedaan wordt de warrant verlengd en betaalt de warranthouder alleen maar het bijkomend belastbaar voordeel
alsof de warrant initieel een looptijd had van 10 jaar. Deze begunstigde zou bijgevolg een lager belastbaar voordeel
genieten t.o.v. een warranthouder die warrants met looptijd van 10 jaar binnen de 5 jaar uitoefent.
6.1.4. KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER

Casus: drankvergoeding
X geeft aan dat hij tot voor kort wegwerpverpakkingen drinkwater aankocht en deze verdeelde onder de ploegen die
buiten (grond)werken verrichten.
Ten gevolge van een wetswijziging in het kader van ecologische overwegingen is een dergelijke werkwijze thans
niet meer mogelijk, zodat van de bewuste personeelsleden wordt verwacht zelf een gekregen recipiënt te vullen
met kraantjeswater en dit mee te brengen naar het werk. Daarvoor wordt een forfaitaire vergoeding van 1,15 euro
per gewerkte dag als kost eigen aan de werkgever gevraagd of 240 euro op jaarbasis, uitgaande van 208 voltijdse
werkdagen per jaar.
Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt gesteld dat in Vlaanderen 4,3 euro voor 1 kubieke meter
(m³) water, inclusief BTW, wordt betaald; dat een alleenstaande persoon ongeveer 99 liter water per dag en een gezin van 4 personen gemiddeld 348 liter water per dag verbruikt. Dat is 127 m³ per jaar. Uitgaande van deze gegevens
zou een voltijdse werknemer die 208 werkdagen per jaar presteert en een drankvergoeding ontvangt van 240 euro
aldus 240/4.3, of 55,81 m3 water verbruiken, hetzij 268,33 liter per werkdag.
Op te merken valt dat het hierbij wel degelijk over 268,33 liter uitsluitend drinkwater gaat.
Geconfronteerd met deze cijfers legt X in een nieuw voorstel de nadruk op de kostprijs van de reiniging van de ‘intensief gebruikte’ recipiënten en op de kostprijs om tot ‘heet’ water te komen. Ook de hierbij voorgelegde cijfers waren
niet realistisch.
Bijgevolg kan niet worden bevestigd dat de voorgestelde forfaitaire vergoeding die X aan zijn personeel wenst toe
te kennen als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever zal worden beschouwd die krachtens artikel 31,
tweede lid, 1° in fine WIB 92 geen deel van de belastbare vergoeding van de begunstigden zal uitmaken.
6.1.5. SOCIAAL VOORDEEL

Casus 1: Leveringskosten voor maaltijd- en ecocheques
De aanvrager wenst de bevestiging te verkrijgen dat de tussenkomst van de werkgevers in de prijs van elektronische
maaltijd- en ecocheques kan worden beschouwd als een vrijgesteld voordeel in de zin van artikel 38/1, §2 van het
WIB 92 voor hun verkrijgers (en niet als een voordeel van alle aard) voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
betaling van (bijkomende) leveringskosten voor de aankoop van eetmalen, verbruiksklare voeding of producten en
diensten met een ecologisch karakter, op voorwaarde dat aan alle andere voorwaarden van artikel 38/1, §2-4 van
het WIB 92 is voldaan.
De toekenning van maaltijd- en ecocheques wordt in principe beschouwd als een voordeel vrijgesteld in hoofde van
de verkrijger, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (artikel 38/1 van het WIB 92).
Zo is met name bepaald dat ‘de elektronische maaltijdcheque […] slechts mag worden gebruikt ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding’ (artikel 38/1, §2, 4° van het WIB 92). Alsook dat ‘de ecocheque slechts
mag worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter als bedoeld in een collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten in de Nationale Arbeidsraad’ (artikel 38/1, §4, 4° van het WIB 92).
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De DVB herinnert eraan dat:
I) ecocheques alleen mogen worden besteed aan producten en diensten uit de lijst, die limitatief en exhaustief is.
De leveringskosten zijn echter niet opgenomen in de lijst en kunnen dus niet met ecocheques worden betaald;
II) hetzelfde geldt voor maaltijdcheques, die alleen mogen worden aanvaard ter betaling van een eetmaal of voor de
aankoop van verbruiksklare voeding.
De leveringskosten kunnen dus niet worden betaald met maaltijd- of ecocheques, waardoor de vraag van de aanvrager negatief moet worden beantwoord.
Casus 2: Toekenning eenmalige premie
Aan de DVB werd gevraagd of het toekennen van een eenmalige premie van 500 euro aan alle medewerkers ter
gelegenheid van het vijfenzestigjarig bestaan van de onderneming kan worden aangemerkt als een sociaal voordeel
in toepassing van artikel 38, §1, eerste lid, 11°, c, WIB 92.
Uit de aanvraag blijkt dat reeds een gunstige voorafgaande beslissing werd bekomen voor een gelijkaardige premie
die reeds een eerste keer was toegekend ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de onderneming.
De kwalificatie als een sociaal voordeel in de zin van artikel 38, §1, eerste lid, 11°, c, WIB 92 van een dergelijke
eenmalige premie kan worden aanvaard ter gelegenheid van een uitzonderlijke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld het
25-jarig bestaan en ieder veelvoud hiervan.
In casu kan de kwalificatie als een sociaal voordeel in de zin van artikel 38, §1, eerste lid, 11°, c, WIB 92 van een
eenmalige premie van 500 euro aan alle medewerkers ter gelegenheid van het vijfenzestigjarig bestaan van de
onderneming, die ook reeds werd toegekend ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de onderneming, niet
worden aanvaard.
6.1.6. GESPREIDE BELASTING MEERWAARDEN

Situatieschets
Exploitatievennootschap X heeft in 2020 een meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van een materieel vast actief
en wenst hiervoor de gespreide taxatie zoals voorzien in artikel 47, WIB 92 toe te passen.
Daarnaast heeft de vennootschap geïnvesteerd in een machine die reeds van in boekjaar 2017 in aanbouw is en
waarvoor tijdens de boekjaren 2017-2019 door X voorschotfacturen werden ontvangen die werden geboekt op de
rekening ‘Vooruitbetalingen en activa in aanbouw’. In boekjaar 2020 werd de machine in gebruik genomen en werd
het totaalbedrag van de ontvangen facturen overgeboekt naar de rekening ‘Installaties, machines en uitrusting’.
Vanaf dat moment werd tevens gestart met de afschrijvingen.
Voorgelegde verrichting
De aanvrager wenst de bevestiging te krijgen dat de ingebruikname en activering van de machine in boekjaar 2020
kan aangeduid worden als tijdige en geldige wederbelegging in het kader van de gespreide taxatie.
Standpunt DVB
De herbelegging in het kader van artikel 47 WIB 92 dient te gebeuren in afschrijfbare immateriële of materiële vaste
activa. De herbeleggingstermijn vangt in casu aan op 1.1.2020. De voorschotfacturen op de bedoelde investering
werden geboekt en betaald in 2017-2019 en zijn derhalve tijdens die periode verkregen of tot stand gebracht. Zij
werden op de rekening ‘Activa in aanbouw en vooruitbetalingen’ geboekt, wat een subrekening is van de rubriek
‘Materiële vaste activa’. Boekhoudkundig vormen de vooruitbetalingen derhalve een materieel vast actief. Artikel 2,
§ 1, 9°, WIB 92 stelt dat de uitdrukkingen “immateriële, materiële of financiële vaste activa”, “oprichtingskosten” en
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“voorraden en bestellingen in uitvoering” de betekenis hebben die daaraan wordt toegekend door de wetgeving op
de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, zodat de als ‘Activa in aanbouw en vooruitbetalingen’
geboekte voorschotfacturen ook of fiscaal vlak als materiële vaste activa kwalificeren.
De DVB is dan ook van mening dat de facturen van boekjaren 2017-2019 niet in aanmerking komen als geldige
herbelegging aangezien zij buiten de herbeleggingstermijn vallen. Het feit dat de aanvrager geen toepassing maakte
van de keuzemogelijkheid afschrijvingen toe te passen op de vooruitbetalingen doet hieraan geen afbreuk.
6.1.7. BEROEPSKOSTEN

Casus 1: Aankoop horsetruck
De activiteiten van BV X bestaan uit de verhuur van machines. De bedrijfsleider is als hobbyist actief in de paardensport. Hij ontvangt geen bezoldiging van BV X, maar wel vanuit andere vennootschappen.
BV X wenst een horsetruck aan te schaffen. De renting heeft een looptijd van 5 jaar. Voor de eerste betaling geldt
er een verhoogde huurprijs. Aan het einde van de huurperiode kan de huurder een aankoopoptie lichten voor het
restbedrag.
De bedrijfsleider zal gedurende enkele maanden per jaar zelf gebruik maken van de horsetruck. Voor de overige
periodes zal geprobeerd worden de horsetruck te verhuren op de markt. Tot op heden werden nog geen andere
huurders gevonden.
Aan de DVB wordt gevraagd te bevestigen dat in casu het gebruik van de horsetruck gedurende enkele maanden per
jaar kan worden aangemerkt als voordeel in natura in hoofde van de bedrijfsleider, hetgeen als zijn bezoldiging vanuit
de BV X zou worden gekwalificeerd. Het voordeel alle aard wordt bepaald op basis van de huurprijs die op de markt
aan een derde zou worden gevraagd.
Zonder zich bij voorbaat uit te spreken over de vraag inzake het te weerhouden bedrag als voordeel van alle aard
in hoofde van de bedrijfsleider, is de DVB alvast van mening dat op basis van de feiten en verstrekte gegevens het
bedrag van de horsetruck dat als kost bij de BV X wordt geboekt, ten name van de BV X niet aan de finaliteitsvoorwaarde van art. 49 WIB92 voldoet en de voorgelegde situatie de facto neerkomt op het fiscaliseren van de hobby
van de bedrijfsleider binnen de BV X.
Casus 2: Interestlasten overnamefinanciering
Situatieschets
De aanvragers zijn de exploitatievennootschap X en haar moedervennootschap Y. Naast haar holdingfunctie houdt
Y tevens het bedrijfsvastgoed aan, alsook bouwgronden, deels als investering en deels dienstig voor toekomstige
uitbreiding van de onderneming. Tevens is een belangrijk cash bedrag aanwezig in X.
Voorgelegde verrichting
Een overdracht naar de volgende generatie dringt zich op. Enkele van de kinderen van de huidige aandeelhouders
zijn geïnteresseerd het familiebedrijf verder te zetten. Zij zullen een overnameholding oprichten, Newco, die de aandelen van de huidige aandeelhouders zal aankopen.
Ongeveer 2/3de van de prijs zal onmiddellijk betaald worden, het saldo zal als vendor loan blijven openstaan. Voor
het onmiddellijk te betalen bedrag zal een financieringsplan worden opgesteld waarbij door de bank leningen worden verstrekt enerzijds aan Newco, en anderzijds ook aan X en Y, waarmee een superdividend kan opstromen naar
Newco tot gedeeltelijke aflossing van de aan haar verstrekte financiering.
De vraag wordt gesteld of de interestlasten die door X en Y in het kader van de overnamefinanciering zullen worden
betaald, beantwoorden aan de voorwaarde dat ze moeten zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te
verkrijgen of te behouden zoals voorzien in artikel 49 WIB 92.
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Standpunt DVB
De DVB is in casu op basis van de feiten van mening dat de verrichting niet is opgezet in het belang van de vennootschappen X en Y, die finaal de interestlast zullen dragen, maar wel in het belang van een derde, meer bepaald de
NewCo, zodat niet is voldaan aan de finaliteitsvoorwaarde van artikel 49 WIB 92.
6.1.8. KWALIFICATIE INKOMSTEN ONROEREND GOED

Casus 1: verkoop meerdere bouwpercelen
De voorgelegde vraag strekte ertoe te vernemen of de geplande verkoop door de aanvrager van meerdere bouwpercelen:
• geen aanleiding geeft tot de belastbaarheid van de meerwaarde als een beroepsinkomen overeenkomstig de
artikelen 23, 24 en 32, WIB 92;
• kadert binnen het normaal beheer van een privévermogen overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 1°, WIB 92;
• geen aanleiding geeft tot de belastbaarheid van de meerwaarde op basis van artikel 90, eerste lid, 8°, WIB 92.
Uit de aanvraag is gebleken dat de aanvrager beroepshave actief is als landmeter. Hij oefent deze activiteit al een
zeer lange periode uit via de vennootschap A.
Daarnaast is de aanvrager ook actief in projecten van verkavelingen en woningbouw. Deze activiteiten verricht hij
ook al een zeer lange periode via de door hem opgerichte vennootschap B. Deze projecten voert hij uit samen met
een zakenpartner.
Ten slotte heeft de aanvrager lang geleden een aantal bouwpercelen gekocht die in meerdere stukken werden verdeeld. De aanvrager wil deze gronden ofwel verkopen aan derden ofwel inbrengen/verkopen in/aan een vennootschap die actief is als grondontwikkelaar en waarvan de aanvrager via zijn holdingvennootschap C aandeelhouder is.
De vraag betreft de fiscale behandeling van de meerwaarden uit de verkoop van deze gronden.
De DVB is van mening dat de meerwaarden die mogelijks zullen worden gerealiseerd op de gronden overeenkomstig
artikel 23, WIB 92 als een beroepsinkomen dienen te worden beschouwd om volgende redenen:
• de professionele affiniteit van de aanvrager met de bouwsector (de aanvrager is sinds een zeer lange tijd als
landmeter via een vennootschap professioneel actief in de vastgoedsector en via een andere vennootschap professioneel bezig met projecten van verkavelingen en woningbouw);
• uit de aanvraag kan worden afgeleid dat de aanvrager over een uitgebreide kennis van de vastgoedsector beschikt;
• de geplande verkoop van de gronden vormt een te nauwe band met de professionele activiteiten van de aanvrager.
Casus 2: verhuur van appartementen
De heer X en de heer Y (de aanvragers) zijn elk bestuurder en aandeelhouder van verschillende vennootschappen
ten belope van 50 %.
De DVB stelt vast dat bepaalde van deze vennootschappen actief zijn in de uitvoering van werken in onroerende
staat (renovatie, verbouwing,…) en ontwikkeling van bouwprojecten.
Wat hun privébezit betreft, zijn beide aanvragers eigenaar van verschillende onroerende goederen (gronden, appartementen, huizen).
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De heer X en Y verhuren met name verschillende appartementen en verhuren eveneens een woning aan hun vennootschap.
Ten slotte zijn de aanvragers, ieder voor 25 %, eigenaar van een stuk grond verworven met eigen vermogen en van
de gebouwen opgericht op dit stuk grond door één van hun vennootschappen op basis van een recht van erfpacht
dat eindigt in 2019.
De aanvragers beogen de afbraak van een woning met alle aanhorigheden en tuinen verworven in 2015 en de bouw,
middels het afsluiten van een lening, van een onroerend goed dat 16 tot 18 appartementen omvat die bestemd zijn
om te worden verhuurd.
De aanvragers wensen de bevestiging te bekomen dat:
• De bouw, middels het afsluiten van een lening, van een onroerend goed dat 16 tot 18 appartementen omvat,
bestemd om te worden verhuurd, binnen het normale beheer van het privévermogen van de aanvragers valt;
• De toekomstige huurgelden behaald uit de verhuur van de appartementen onroerende inkomsten vormen in
hoofde van de aanvragers en geen beroepsinkomsten op grond van artikel 37 van het WIB 92.
De DVB stelt vast dat :
• De verrichting wordt gefinancierd door aanzienlijke leningen;
• De aanvragers bestuurder zijn van vennootschappen waarvan de activiteit verbonden is met de uitvoering van
werken in onroerende staat en de ontwikkeling van bouwprojecten;
• De aanvragers reeds 9 appartementen verhuren naar aanleiding van één of meerdere gelijksoortige verrichtingen;
• De beoogde verrichting nauw verbonden is met de beroepswerkzaamheid van de aanvragers.
Op grond van het voorgaande is de DVB van oordeel dat de huurgelden die voortkomen uit deze activiteit belastbaar
zullen zijn als beroepsinkomsten in hoofde van de aanvragers.
6.1.9. KWALIFICATIE MEERWAARDEN OP AANDELEN

Casus 1: Inbreng en verkoop van aandelen
De prefilingaanvraag strekt ertoe te vernemen of de geplande inbreng door dhr. A en zijn echtgenote, mevr. B, van
enkele van hun aandelen van hun operationele vennootschap en de geplande verkoop van hun overige aandelen van
deze vennootschap aan een door hen samen met hun zoon nog op te richten holdingvennootschap, kwalificeren als
normale verrichtingen van beheer van een privévermogen in de zin van artikel 90, eerste lid, 9°, eerste streepje, WIB
92 en dat de inkomsten ingevolge de voormelde verrichtingen niet voortkomen uit speculatie zoals bedoeld in artikel
90, eerste lid, 1°, WIB 92.
Dhr. A bezit de helft van de aandelen van de operationele vennootschap, zijn echtgenote en zijn zoon bezitten elk
een minderheidsparticipatie.
De holdingvennootschap zou opgericht worden door de inbreng van een zeer beperkt aantal aandelen van de operationele vennootschap door het echtpaar A-B en een inbreng in geld door de zoon.
In de nieuwe holdingvennootschap wordt dhr. A meerderheidsaandeelhouder en zijn echtgenote en zoon elk minderheidsaandeelhouder.

Jaarverslag DVB 2021

32

De geplande verrichtingen kaderen in de:
• oprichting vanuit de holdingvennootschap van een nieuwe buitenlandse vennootschap;
• geleidelijke integratie en toename van de participaties van de kinderen van het echtpaar A-B in de familiezaak (het
echtpaar heeft naast de actieve zoon ook nog een ander kind dat niet actief is);
• erfrechtelijke overgang naar de volgende generatie.
De DVB is van mening dat de geplande verrichtingen niet kaderen binnen het normaal beheer van een privévermogen daar:
• het echtpaar A-B, dat samen meer dan 90 % houdt van de operationele vennootschap, nagenoeg alle aandelen
verkoopt aan de holding, terwijl ze samen bijna 90 % blijven houden in de holding en ze onrechtstreeks 80 % behouden in de operationele vennootschap;
• zelfs als de participatie van dhr. A individueel bekeken wordt, de DVB van oordeel is dat er sprake is van een verkoop aan eigen holding. Hij verkoopt nl. zijn 50 %-participatie van de operationele vennootschap bijna volledig aan
de holding waarvan hij de meerderheid zal aanhouden (meer dan 50 %) en blijft onrechtstreeks ook meerderheidsaandeelhouder van de operationele vennootschap (meer dan 50 %);
• na de geplande verrichtingen stijgt het (rechtstreekse en onrechtstreekse) belang van het actieve kind in de operationele vennootschap slechts gering. Het andere kind zal, net als voor de verrichtingen, geen aandelen bezitten
in de nieuwe structuur. Na de geplande verrichtingen is er dus enkel een eerder geringe toename van het aandeelhouderschap van het actieve kind, zodat er niet echt sprake is van een erfrechtelijke overgang naar de volgende
generatie.
Casus 2: Verkoop aandelen in het kader van een managementplan
De aanvrager is één van de managers van groep-X. De managers houden onrechtstreeks via Poolco aandelen van
groep-X. De aandelen van groep-X worden enerzijds gehouden door een financiële investeerder, die preferente aandelen houdt, en anderzijds door Poolco, die gewone aandelen houdt.
Bij een latere exit, wanneer de financiële investeerder zijn participatie in groep-X verkoopt, zullen de managers hun
aandelen Poolco verkopen, waardoor de meerwaarde die ze eventueel zullen realiseren rechtstreeks in hun privaat
vermogen terechtkomt.
De DVB is echter van oordeel dat, in geval van een exit, groep-X de doelvennootschap van de overnemer is en niet de
tussenstructuur Poolco die enkel werd opgezet om de aandelen van de managers te bundelen. Indien Poolco haar
aandelen groep-X verkoopt, komt de meerwaarde terecht in Poolco waar ze enkel kan uitgehaald worden via een
dividenduitkering of door liquidatie van Poolco, waarbij in beide gevallen roerende voorheffing dient te worden ingehouden. Volgens de DVB is er in het geval van een verkoop van de aandelen Poolco i.p.v. de verkoop van de aandelen
groep-X door Poolco dan ook sprake van fiscaal misbruik, nl. de ontwijking van roerende voorheffing op dividenden
of liquidatieboni.
Casus 3: Verkoop van aandelen
Aan de DVB werd de vraag voorgelegd of de geplande verkoop door dhr. A van 50 % van de aandelen van de BV X aan
een zakenpartner, kwalificeert als een normale verrichting van beheer van een privévermogen in de zin van artikel
90, eerste lid, 9°, eerste streepje, WIB 92 en dat de inkomsten ingevolge de voormelde verrichting niet voortkomen
uit speculatie zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1°, WIB 92.
De BV X werd een lange tijd geleden opgericht door dhr. A (hierna “de aanvrager”) en zijn toenmalige echtgenote
mevr. B.
Naar aanleiding van de echtscheiding tussen de aanvrager en mevr. B een aantal jaren geleden zijn de beide aandeelhouders gesprekken begonnen met betrekking tot de overdracht van de aandelen BV X (50 %) van mevr. B aan
de aanvrager.
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Doordat de aanvrager niet over de nodige financiële middelen beschikte om onmiddellijk de aandelen over te nemen,
werd beslist een aankoop-verkoopoptie af te sluiten waarbij mevr. B als optiegever een afdwingbare aankoopoptie
verleende aan de aanvrager.
De prijs voor de aandelen werd reeds vastgesteld in de aankoop-verkoopoptie. Eind 2020 werd de optie uiteindelijk
gelicht waardoor de aanvrager sindsdien 100 % van de aandelen van de BV X bezit.
Met het oog op de internationalisering van zijn bedrijf wenst de aanvrager nu een zakenpartner mee actief te betrekken in zijn onderneming.
Om de zakenpartner te kunnen binden aan zijn onderneming overweegt de aanvrager 50 % van zijn aandelen te
verkopen aan een vennootschap van deze zakenpartner voor een bedrag dat 7 maal hoger ligt dan het bedrag dat
hij heeft betaald voor de overname van de aandelen van mevr. B, waarbij de volgende twee boekjaren nog wordt
voorzien in een extra betaling van een vooraf afgesproken bedrag, afhankelijk van het behaalde resultaat tijdens
deze boekjaren.
De DVB is van mening dat de geplande verkoop van 50 % van de aandelen BV X aan de vennootschap van de zakenpartner geen normale verrichting van beheer van een privévermogen uitmaakt maar als een speculatieve verrichting
dient te worden beschouwd, gezien de korte periode tussen de verkrijging van de aandelen (eind 2020) en de geplande verkoop van deze aandelen met een hoge meerwaarde.
Casus 4: Verkoop van aandelen
Situatieschets
Aandeelhouder X en aandeelhouder Y zijn samen aandeelhouders-natuurlijke personen van de vennootschappen C
en D. Met hun eigen managementvennootschappen (S en R) houden zij de aandelen aan van vennootschap A.
Organogram vóór de verrichting

Voorgelegde verrichtingen
Naar aanleiding van de nakende pensionering van aandeelhouder Y, wenst aandeelhouder Y alle aandelen in de vennootschappen A, C en D te verkopen aan vennootschap S.
Gekoppeld aan deze buy-out, wenst aandeelhouder X de vennootschapsstructuur te vereenvoudigen door zijn aandelen in de vennootschappen C en D te verkopen aan vennootschap S.
Binnen vennootschap S zijn voldoende liquide middelen aanwezig om de verkoopprijs van de aandelen van de vennootschappen D en A te betalen aan aandeelhouder Y en vennootschap R. Er zijn evenwel niet voldoende financiële
middelen aanwezig binnen vennootschap S om ook de verkoopprijs van de aandelen van vennootschap C te voldoen.
Om de prijs van de aandelen te betalen aan aandeelhouder Y, zal vennootschap D (na overname) een dividend uitkeren aan vennootschap S. Dit dividend zal beperkt zijn tot de aankoopprijs van de aandelen van aandeelhouder Y,
aangezien de overige liquide middelen binnen deze vennootschap nodig zijn om haar operationele werking verder
te zetten.
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Organogram na de verrichtingen

Standpunt DVB
De verhanging door aandeelhouder X van zijn participaties in de vennootschappen C en D onder zijn eigen holding S
kan eveneens bereikt worden door een inbreng van zijn aandelen C en D in S, waardoor hetzelfde resultaat bereikt
wordt als bij een verkoop. De DVB is dan ook van oordeel dat de verkopen van de aandelen van de vennootschappen
C en D aan de eigen holding S, niet kaderen binnen het normaal beheer van een privévermogen. De meerwaarden
die aandeelhouder X zal realiseren op de verkoop van zijn aandelen in de vennootschappen C en D aan de eigen vennootschap S, zijn dan ook principieel belastbaar als divers inkomen.
De DVB is eveneens van oordeel dat de overtollige liquiditeiten van vennootschap D eerst dienen te worden uitgekeerd aan de aandeelhouders X en Y vooraleer de aandelen van vennootschap D kunnen worden overgekocht. Een
belastbaar dividend wordt anders omgezet in een vrijgestelde meerwaarde op aandelen.
6.1.10. KWALIFICATIE MEERWAARDEN OP CRYPTOMUNTEN

Casus 1:
De aanvrager investeerde de voorbije jaren meer dan 40 % van zijn roerend vermogen in cryptomunten en wenst dat
de DVB bevestigt dat de meerwaarden die hij zal realiseren naar aanleiding van een verkoop van een deel van zijn
cryptomunten niet belastbaar zullen zijn als diverse inkomsten.
De DVB is van oordeel dat een investering van meer dan 40 % van het roerend vermogen in cryptomunten geen normale verrichting is van beheer van een privévermogen en de meerwaarden bijgevolg diverse inkomsten uitmaken in
de zin van artikel 90, eerst lid, 1°, WIB 92.
Casus 2:
De Aanvrager heeft een functie in de banksector die geen verband houdt met cryptomunten, maar belegt sinds
2017 in BTC, ETH en CEL en spendeert daar momenteel ongeveer 50 % van zijn spaargeld aan.
Hij verzoekt de DVB te bevestigen dat eventuele meerwaarden verwezenlijkt bij de verkoop van deze cryptomunten
niet belastbaar zijn, noch als beroepsinkomen, noch als divers inkomen, in de zin van artikel 90, 1° van het WIB 92.
Naast het feit dat de Aanvrager in het verleden op korte tijd reeds zeer veel aankoop- en verkooptransacties heeft
verricht, merkt de DVB op dat de Aanvrager meer dan 50 % van zijn persoonlijke spaargeld in cryptomunten heeft
geïnvesteerd.
De DVB is van mening dat de beschreven verrichtingen niet tot het normaal beheer van een privévermogen behoren
en dat de verwezenlijkte meerwaarden bijgevolg belastbaar zijn als diverse inkomsten.
Daar de Aanvrager ook interesten ontvangt (in contanten en in cryptomunten) als gevolg van de storting van deze
cryptomunten op het Celsiusplatform, wordt ten slotte bepaald dat deze bedragen belastbaar zijn als roerende inkomsten op grond van artikel 19 van het WIB 92.
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Casus 3:
De aanvrager investeert sinds vorig jaar maandelijks gemiddeld meer dan 30 % van zijn loon in cryptomunten en
wenst dat de DVB bevestigt dat de meerwaarden die hij zal realiseren naar aanleiding van een verkoop van zijn cryptomunten niet belastbaar zullen zijn als diverse inkomsten.
De DVB is van oordeel dat een recurrente maandelijkse investering in cryptomunten van meer dan 30 % van het
loon van de aanvrager geen normale verrichting is van beheer van een privévermogen en de meerwaarden bijgevolg
diverse inkomsten uitmaken in de zin van artikel 90, eerst lid, 1°, WIB 92.
Casus 4:
De DVB is van oordeel dat de meerwaarden die de aanvrager zal realiseren het gevolg zijn abnormale verrichtingen
van beheer van zijn privévermogen en bijgevolg belastbaar zijn als diverse inkomsten op basis van artikel 90, eerste
lid, 1°, WIB 92, gelet op volgende overwegingen:
• de aanvrager investeerde een hoog bedrag van zijn roerend vermogen in cryptomunten;
• de aanvrager heeft bepaalde jaren heel veel aankoopverrichtingen doorgevoerd.
Casus 5:
In januari 2021 investeerde de Aanvrager in cryptomunten voor een bedrag van 143.793,00 euro dat hij had verkregen door een erfenis.
Dit bedrag vertegenwoordigt 28 % van zijn totale roerend vermogen.
De Aanvrager oefent geen beroepswerkzaamheid uit en ontvangt een vervangingsinkomen wegens ziekte.
Hij verzoekt de DVB te bevestigen dat eventuele meerwaarden verwezenlijkt bij de verkoop van deze cryptomunten
niet belastbaar zijn, noch als beroepsinkomsten, noch als diverse inkomsten in de zin van artikel 90, 1°, van het WIB
92.
Gelet onder meer op het korte tijdsbestek tussen de aankoop en de verkoop (< 1 jaar), het relatief grote bedrag dat
is geïnvesteerd in verhouding tot zijn totale roerend vermogen en het feit dat de Aanvrager momenteel werkloos is,
is de DVB van mening dat de bedoelde verrichtingen niet onder het normale beheer van een privévermogen vallen
en dat de verwezenlijkte meerwaarden bijgevolg als diverse inkomsten moeten worden belast.
Casus 6:
De DVB is van oordeel dat de meerwaarden die de aanvrager gerealiseerd heeft op een deel van zijn cryptomunten
het gevolg zijn van speculatieve handelingen en bijgevolg belastbaar zijn als divers inkomen op basis van artikel 90,
eerste lid, 1°, WIB 92, gelet op volgende overwegingen:
• de aanvrager investeerde ongeveer 25 % van zijn roerend vermogen in cryptomunten;
• de meerwaarde werd gerealiseerd op een cryptomunt die hij slechts 2 maanden in bezit had.
Casus 7:
De DVB is van oordeel dat de meerwaarden die de aanvrager zal realiseren op zijn cryptomunten het gevolg zijn
abnormale verrichtingen van beheer van zijn privévermogen en bijgevolg belastbaar zijn als diverse inkomsten op
basis van artikel 90, eerste lid, 1°, WIB 92, aangezien hij tientallen aankoopverrichtingen heeft gedaan in slechts
enkele maanden tijd.
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Casus 8:
De DVB is van oordeel dat de meerwaarden die de aanvrager zal realiseren het gevolg zijn abnormale verrichtingen
van beheer van zijn privévermogen en bijgevolg belastbaar zijn als diverse inkomsten op basis van artikel 90, eerste
lid, 1°, WIB 92, aangezien hij tienduizenden euro’s investeerde in cryptomunten wat quasi 100 % van zijn roerend
vermogen vertegenwoordigt.
6.1.11. TAX SHELTER STARTENDE ONDERNEMINGEN

Casus 1: Voortzetting van een werkzaamheid
De aanvrager is aandeelhouder en zaakvoerder sinds de oprichting in 2017 van een vennootschap actief in de dienstensector.
De aanvrager oefende, vóór de oprichting van zijn vennootschap, dezelfde activiteit in stageverband uit via aan een
eenmanszaak. De stage werd gestopt twee maanden voor de oprichting van de vennootschap door de aanvrager.
De aanvrager wenst de bevestiging te bekomen dat een kapitaalverhoging in zijn vennootschap binnen de 4 jaar na
oprichting in aanmerking komt voor de belastingvermindering tax shelter startende ondernemingen in het kader van
artikel 145/26, WIB 92.
De DVB is echter van oordeel dat er, op basis van artikel 145/26, § 1, vierde lid, WIB 92, in voorliggend geval sprake
is van een voortzetting van een werkzaamheid en de kapitaalverhoging bijgevolg niet in aanmerking komt voor de
belastingvermindering tax shelter startende ondernemingen:
• in de periode tussen de stopzetting van de stage (eenmanszaak) en de oprichting van de vennootschap werd er
nog gefactureerd door de aanvrager;
• de eenmanszaak en de vennootschap hebben dezelfde klanten;
• het feit dat de aanvrager de activiteit via de eenmanszaak uitoefende in bijberoep en thans in hoofdberoep dezelfde activiteit uitoefent via zijn vennootschap is in casu niet relevant voor de beoordeling van het begrip voortzetting van een werkzaamheid.
Casus 2: Maatschap
De heer D, mevrouw F en hun kinderen, B en V, hebben een maatschap opgericht (zonder rechtspersoonlijkheid) en
hebben ieder aandelen verkregen in verhouding tot hun inbreng.
De maatschap beslist om in te schrijven op aandelen in een coöperatieve vennootschap naar aanleiding van haar
oprichting.
De activiteit van deze coöperatieve vennootschap zal bestaan in landbouwproductie en commercialisering van haar
productie en de producten die voortkomen uit de korte keten.
De maatschap zal inschrijven op 50 aandelen van de 150 aandelen die zijn uitgegeven door de coöperatieve vennootschap naar aanleiding van haar oprichting, voor een bedrag van 5.000 euro.
De aanvragers wensen de bevestiging te bekomen dat de vennoten van de maatschap, transparant op fiscaal vlak,
zullen kunnen genieten van de belastingvermindering Tax Shelter – startende ondernemingen, bedoeld in artikel
145/26 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
De DVB is van oordeel dat er grond bestaat om te besluiten uit het algemeen opzet en uit de bewoordingen van
artikel 145/26 WIB 92 dat bepaalt ‘dat er een belastingvermindering wordt verleend voor de betalingen voor nieuwe
aandelen op naam verworven met inbrengen in geld die een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van een in § 3,
eerste lid, bedoelde vennootschap en waarop de belastingplichtige, hetzij rechtstreeks, hetzij via een crowdfundingplatform,
heeft ingeschreven naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na
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de oprichting ervan en die hij volledig heeft volstort’, dat de belastingvermindering uitsluitend betrekking heeft op de
betalingen bestemd voor de verwerving van nieuwe aandelen waarop is ingeschreven in persoonlijke naam door
een individueel natuurlijk persoon.
In dit geval blijkt dat het de maatschap zou zijn die zal inschrijven op de aandelen van de startende onderneming en
niet de vennoten. Bijgevolg kan de belastingvermindering in dit geval niet worden verleend.
6.1.12. BELASTINGVERMINDERING HYPOTHECAIRE LENING

Casus: Chèque Habitat
Om een appartement te kopen dat zijn enige en eigen woning zou zijn, is de aanvrager van plan om van zijn ouders
een bedrag tussen 200.000 en 250.000 euro te lenen over een periode van maximaal 30 jaar. Deze lening zou worden terugbetaald in constante maandelijkse termijnen en worden verleend tegen betaling van een rentevoet van 1 %
per jaar.
De aanvrager wenst de bevestiging te verkrijgen dat de lening die hem door zijn ouders zou worden verleend, alle
kenmerken heeft van een hypothecaire lening en dat deze voldoet aan alle voorwaarden van artikel 14546ter van
het WIB92 (‘Chèque Habitat’).
Het Waals Gewest heeft een nieuwe fiscale voordeelregeling ingevoerd (decreet van 20 juli 2016, BS 10 augustus
2016) genaamd ‘Chèque Habitat’ voor hypothecaire leningen die worden aangegaan vanaf 01.01.2016 en die aan
bepaalde voorwaarden voldoen.
De Chèque Habitat neemt in principe de vorm aan van een forfaitaire en individuele belastingvermindering die wordt
toegekend voor bepaalde uitgaven om de verwerving van de enige en eigen woning van de belastingplichtige aan te
moedigen.
In de circulaire 2017/C/49 betreffende de Chèque Habitat van 14.07.2017 staan de verschillende toekenningsvoorwaarden van de ‘Chèque Habitat’ vermeld. In de circulaire 2020/C/69 betreffende de fiscale voordelen voor
hypothecaire leningen in het Waals Gewest van 18.05.2020 staan FAQ’s over de belastingverminderingen in de
personenbelasting voor uitgaven gedaan in het kader van hypothecaire leningen in het Waals Gewest.
Het afsluiten van een hypothecaire lening is noodzakelijk om aanspraak te maken op de Chèque Habitat.
De bedoelde hypothecaire leningen moeten door de belastingplichtige worden aangegaan bij een instelling met zetel in de Europese Economische Ruimte om in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn eigen woning
te verwerven.
De DVB stelt vast dat dit hier niet het geval is, waardoor de belastingvermindering die is bedoeld in artikel 14546ter
van het WIB92 niet aan de aanvrager kan worden toegekend.
6.1.13. AFZONDERLIJKE AANSLAGEN PERSONENBELASTING

Casus: Kapitaal aanvullende pensioentoezegging
Aanvrager is bedrijfsleider van een advocatenkantoor. Deze vennootschap heeft in het verleden een aanvullende
pensioentoezegging gedaan aan haar bedrijfsleider door middel van een interne pensioenbelofte. De vennootschap
heeft hiervoor een voorziening aangelegd.
Op het moment de bedrijfsleider de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt, zal voornoemd aanvullend pensioen onder de vorm van een kapitaal worden uitbetaald. De bedrijfsleider zou hierna echter wel nog zijn mandaat als
bestuurder verder blijven uitoefenen binnen het advocatenkantoor.
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Aanvrager wenst de bevestiging van de DVB te ontvangen dat is voldaan aan de voorwaarden overeenkomstig artikel 171, 4°, g) WIB 92 en meer bepaald dat het kapitaal dat door het advocatenkantoor aan haar bedrijfsleider zal
worden betaald vanaf de wettelijke pensioenleeftijd zal worden belast aan een tarief van 16,5 %.
Opdat voornoemd verlaagd belastingtarief van toepassing zou zijn op de uitkering van het aanvullend pensioen
(opgebouwd via een interne pensioenbelofte) dient het kapitaal aan de rechthebbende te worden uitgekeerd ten
vroegste ter gelegenheid van de pensionering op de normale datum of in de loop van de 5 jaar voorafgaand aan deze
datum én mag er tevens geen mandaat meer worden uitgeoefend in de vennootschap. Zoniet zal het attractiebeginsel van toepassing zijn.
6.1.14. HERSTRUCTURERINGEN

Casus: Partiële splitsing
Situatieschets
Vennootschap A is een exploitatievennootschap. Haar zustervennootschap B is een vastgoedvennootschap die eigenaar is van de bedrijfssite waarin vennootschap A haar exploitatieactiviteiten uitoefent. De aandelen van beide
vennootschappen worden aangehouden door vennootschap C (99,99%) en de heer X (0,01%).
Organigram:

Voorgelegde verrichting
Vennootschap A heeft naar aanleiding van een ontvangen schadevergoeding een gedwongen meerwaarde gerealiseerd. Zij opteert voor de gespreide taxatie van de meerwaarde in toepassing van artikel 47, WIB 92. De aanvragers
hebben reeds een beperkt deel van de ontvangen schadevergoeding geïnvesteerd in een parking en machines. Zij
wensen een substantieel deel van de resterende schadevergoeding te investeren in vastgoed. Aangezien het vastgoed van de groep is ondergebracht in vennootschap B, wensen de aanvragers de parking en een aanzienlijk deel
van de ontvangen schadevergoeding door middel van een partiële splitsing van de vennootschap A over te dragen
naar vennootschap B, die dan ook de nog resterende herbeleggingsverplichting met betrekking tot de ontvangen
schadevergoeding in het kader van artikel 47 WIB 92 op zich zal nemen.
Standpunt DVB
De enige zakelijke overweging van de voorgenomen partiële splitsing bestaat erin het regime van de gespreide taxatie van artikel 47, WIB 92 te kunnen blijven genieten door de nog openstaande herinvesteringsverplichting door te
schuiven naar een andere groepsvennootschap, zijnde de vastgoedvennootschap B die van plan is om bijkomende
vastgoedinvesteringen te verrichten. De DVB is van mening dat een dergelijke verrichting fiscaal is geïnspireerd
waardoor de verrichting niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 183 bis, WIB 92 en niet belastingneutraal kan
worden doorgevoerd in toepassing van artikel 211, §1, WIB 92. De DVB is bovendien van mening dat een dergelijke
verrichting een misbruik vormt van artikel 47, WIB 92 dat bepaalt dat de herbelegging van de schadevergoeding
dient te gebeuren door de vennootschap die de gedwongen meerwaarde heeft gerealiseerd. Het kan immers niet de
bedoeling zijn dat de sanctie bij een niet tijdige of onvolledige herbelegging (zijnde de onmiddellijke belastbaarheid
van de volledige meerwaarde) wordt omzeild middels een partiële splitsing die er louter op is gericht om de herbeleggingsverplichting door te schuiven naar een andere groepsvennootschap.
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6.1.15. VERREKENPRIJZEN

Een in Europa gevestigde groep is actief in de dienstensector. De in het buitenland gevestigde moedervennootschap
van de groep is verantwoordelijk voor de definitie, de ontwikkeling en het behoud van het concept (met inbegrip van
het merk).
Net zoals alle lokale verkoopeenheden van de groep is de Belgische entiteit voornamelijk belast met de distributie
van de producten van de groep op de binnenlandse markt. De Belgische entiteit dient echter te worden beschouwd
als een entiteit met een ‘laag risico’ in de zin van de OESO-beginselen. Haar distributieactiviteit wordt gekenmerkt
door een laag niveau van uitgeoefende functies, gebruikte activa en gedragen risico’s, hetgeen een vergoeding
rechtvaardigt die gebaseerd is op de omvang van de door de Belgische entiteit gedragen kosten.
De aanvrager wenste een herziening van de vergoeding die aan de Belgische entiteit werd toegekend voor de boekjaren die door de COVID-19-crisis zijn getroffen.
Aanvrager rechtvaardigde deze herziening door het feit dat de tussen de entiteiten gesloten overeenkomsten op
basis van een functionele analyse dit soort risico niet dekten. Volgens de aanvrager verschilt dit risico van het marktrisico aangezien het laatstgenoemde risico een aan de markt inherente onzekerheid inhoudt, namelijk de schommeling van vraag en aanbod welke automatisch een invloed heeft op het gegenereerde verkoopvolume. Het houdt
evenwel geen kunstmatige blokkering (of zelfs verdwijning) van de markt in als gevolg van dwingende regulerende
maatregelen.
De DVB deelt het standpunt van de aanvrager niet aangezien de buitenlandse moederentiteit de ondernemersrisico’s en in het bijzonder de marktrisico’s heeft gedragen en de Belgische entiteit, gelet op haar beperkte functies, een
zeer laag risiconiveau had.
In dergelijke situatie stellen de OESO-richtlijnen met betrekking tot de COVID-19 pandemie in de punten 40 en 41
dat “Het is echter niet gepast voor een distributeur met een “beperkt risico” die geen marktrisico of een ander specifiek risico op zich neemt, om een deel van het verlies te dragen dat gepaard gaat met het uitspelen van dat risico”.
Het loutere feit dat de betrokken sector door de COVID-19-crisis werd getroffen, rechtvaardigt op zich niet een
herziening van de vergoeding van de Belgische entiteit gezien haar functioneel profiel. Er dient overigens opgemerkt te worden dat de operationele kosten van de Belgische entiteit tijdens de COVID-19-periode zijn gehalveerd,
waardoor ook de op de kosten gebaseerde netto vergoeding van de Belgische entiteit met de helft is gedaald. De
COVID-19-pandemie heeft dus ook een impact gehad op de vergoeding van de Belgische entiteit.
6.1.16. ROERENDE INKOMSTEN

Casus 1: Liquidatiereserve – Rechtsmisbruik
De aanvraag heeft betrekking op de kwestie van het rechtsmisbruik bedoeld in artikel 344, § 1 van het WIB 92.
De vennootschappen X en Y zijn managementvennootschappen van de heren x en y. De heren x en y zijn oprichters
van de werkvennootschap A die sedert verschillende jaren hoofdzakelijk in het bezit was van de vennootschappen
X en Y.
De voorgenomen verrichting is de vereffening van de twee vennootschappen X en Y die hun aandelen in vennootschap A hebben overgedragen aan vennootschap Z, acquisitievehikel, opgericht door de heren x en y en door een
derde overnemer (meerderheidsparticipatie).
De door de vennootschappen X en Y verwezenlijkte meerwaarden werden toegewezen aan een liquidatiereserve op
grond van artikel 184quater van het WIB 92.
De heren x en y hebben, voor gelijke delen, vennootschap B opgericht.
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De DVB is van oordeel dat de vereffening van de vennootschappen X en Y voortvloeit uit een fiscaal misbruik in de
zin van artikel 344, § 1 van het WIB 92. De beroepsactiviteiten die door de heren x en y vroeger werden uitgeoefend,
via hun managementvennootschappen X en Y, binnen vennootschap A, worden voortgezet in het kader van dienstverleningsovereenkomsten die betrekking hebben op de heren x en y, de vennootschap B en de vennootschap A. De
vereffening van de vennootschappen X en Y wordt in hoofdzaak verantwoord door de wil om voortijdig te genieten
van de regeling ingesteld bij artikel 21, 11° van het WIB 92.
Casus 2: VVPRbis-aandelen
Een naamloze vennootschap die is opgericht in 2014 waarvan het aandeelhouderschap samengesteld is uit twee
meerderheidsaandeelhouders en sommige werknemers die aandelen van de vennootschap hebben verworven in
het kader van een ‘aandelenoptie’plan dat in 2015 is opgesteld volgens de regels voorzien in de artikelen 42 en
volgende van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.
Onder het ‘oude’ Wetboek van Vennootschappen was de uitgifte van aandelen zonder stemrecht verbonden aan
een verschillende inhoudelijke – en vormvoorwaarden, waaronder de verplichting om te voorzien in een recht op een
preferent dividend, waarvan de wijze van vaststelling in de statuten moet worden vastgelegd.
Om aan deze verplichting te voldoen, bepalen de statuten dat, in geval van uitkeerbare winst, aandelen zonder
stemrecht recht hebben op een preferent en niet-recupereerbaar dividend.
Het aandelenoptieplan kende echter slechts een zeer wisselend succes en werd slechts door een paar werknemers
aanvaard, waardoor de aandelen zonder stemrecht aan één van de twee meerderheidsaandeelhouders werden
overgelaten.
De aanvrager wenste de bevestiging te bekomen dat hij in aanmerking kon komen voor het verlaagd tarief van de
roerende voorheffing zoals voorzien in artikel 269, §2 van het WIB 92 na wijziging van de statuten van de vennootschap om de aandelen zonder stemrecht om te zetten in aandelen met stemrecht.
De aanvrager motiveert dat:
Lid 11 van artikel 269, §2 van het WIB 92 het volgende bepaalt: ‘de onderschreven sommen betreffende de verhoging van het kapitaal moeten volledig volstort zijn en er mogen bij die gelegenheid geen preferente aandelen worden
gecreëerd’.
Het is evenwel aanvaard dat de voorwaarde inzake volstorting van het kapitaal niet moet worden beoordeeld
op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen, maar op het ogenblik van de verlening of de toekenning van
het dividend (zie in dit verband met name: circulaire nr. 9/2014 van 24 februari 2014, Fisconetplus; DVB,
voorafgaande beslissingen nr. 2020.0114 en nr. 2020.0178 van 21 april 2020, Fisconetplus).
Door preferente aandelen uit te sluiten, wou de wetgever het volgende misbruikmechanisme vermijden: een
vennootschap die al (vóór 1 juli 2013) aandelen heeft uitgegeven die niet in aanmerking komen voor het verlaagd
tarief, geeft nieuwe aandelen uit die daar wel voor in aanmerking komen en kent aan deze nieuwe aandelen een
‘super’dividend toe. Het aangevochten misbruik bestaat in een kunstmatige verschuiving van het dividend van
‘oude’ aandelen die niet in aanmerking komen voor het verlaagd tarief naar ‘nieuwe’ aandelen die daar mogelijk
wel voor in aanmerking komen. In casu zijn alle aandelen echter na 1 juli 2013 uitgegeven, zodat dit risico van
misbruik niet bestaat.
Aangezien de voorwaarde met betrekking tot de preferente aandelen is opgenomen in lid 11 van artikel 269, §2 van
het WIB 92 (specifieke antimisbruikmaatregel), is de aanvrager van mening dat ook de redenering met betrekking tot
de voorwaarde van volstorting moet worden gevolgd, zodat, indien de preferente aandelen vóór de uitkering van het
dividend worden omgezet in gewone aandelen, deze aandelen recht geven op de VVPRbis-regeling.

Jaarverslag DVB 2021

41

Vanuit het standpunt van de DVB bepaalt lid 11 van artikel 269, §2 van het WIB 92 dat voor de toepassing van het
verlaagd tarief, ‘de onderschreven sommen betreffende de verhoging van het kapitaal volledig volstort moeten zijn en er
bij die gelegenheid geen preferente aandelen mogen worden gecreëerd’. Dit lid bevat twee specifieke ‘antimisbruik’voorwaarden. Voor één van deze voorwaarden wordt algemeen aanvaard dat de volstorting van de onderschreven sommen met betrekking tot de verhoging van het kapitaal niet moet worden beoordeeld op het ogenblik van de uitgifte
van de aandelen, maar wel op het ogenblik van de verlening of toekenning van het dividend (circulaire nr. 9/2014
van 24 februari 2014). De beslissingen nrs. 2020.0114 en 2020.0178 van 21 april 2020 werden in die zin genomen.
Aangezien de voorwaarde met betrekking tot de preferente aandelen ook is opgenomen in lid 11 van artikel 269,
§2 van het WIB 92 (specifieke antimisbruikmaatregel), is de aanvrager van mening dat in casu dezelfde redenering
moet worden gevolgd, zodat, indien de preferente aandelen vóór de uitkering van het dividend worden omgezet in
gewone aandelen, deze aandelen recht geven op de VVPRbis.
De DVB deelt deze mening niet, ook al moet worden opgemerkt dat er in casu geen sprake is van mogelijk misbruik
aangezien alle aandelen na 01.07.2013 zijn uitgegeven. Het doel van deze maatregel was immers om een kunstmatige verschuiving te voorkomen van het dividend van ‘oude’ aandelen die niet in aanmerking komen voor het
verlaagd tarief naar ‘nieuwe’ aandelen die daar mogelijk wel voor in aanmerking komen.
Er moet echter worden opgemerkt dat de formulering van de twee voorwaarden in lid 11 van artikel 269, §2 van het
WIB 92 niet identiek is.
Wat de voorwaarde ‘volstorting van kapitaal’ betreft, staat in de tekst alleen dat zij ‘volledig volstort moeten zijn’,
zonder verdere specificatie over het tijdstip van volstorting. Deze voorwaarde wordt derhalve geanalyseerd op het
ogenblik van de toekenning/verlening van het dividend.
Anderzijds staat in de voorwaarde met betrekking tot de ‘preferente aandelen’ duidelijk dat ‘bij die gelegenheid geen
preferente aandelen mogen worden gecreëerd’. Volgens de DVB moet deze voorwaarde dus worden beoordeeld op het
ogenblik van de uitgifte van de aandelen en niet op het ogenblik van de toekenning van het dividend.
Casus 3: Kwalificatie beleggingsvennootschap
X Limited Partnership is een beleggingsfonds opgericht als een Limited Partnership (“LP”) volgens het recht van
Canada, provincie Brits Columbia.
X wordt beheerd door een Investment Management Team, die via het fonds bij investeerders kapitalen willen ophalen om te beleggen in kleine en middelgrote bedrijven met winstpotentieel met een tijdshorizon van 8 à 10 jaar tot
aan de exit.
De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat de LP voldoet aan alle voorwaarden om te kwalificeren als een
beleggingsvennootschap in de zin van artikel 2, §1, 5°, f) WIB92.
De DVB is evenwel van oordeel dat een Canadese LP opgericht volgens het recht van Brits Columbia niet kan aanzien
worden als een rechtspersoon, vermits aan deze Canadese LP geen rechtspersoonlijkheid wordt toegekend volgens
het toepasselijk recht.
In toepassing van de lex societatis-test is de DVB bijgevolg van mening dat deze LP voor Belgische fiscale doeleinden als een transparante entiteit moet worden beschouwd. Een argumentatie op basis van artikel 2, §1, 5), a), tweede streepje, WIB92 is niet relevant, daar deze test enkel van toepassing is voor binnenlandse vennootschappen.
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6.1.17. VENNOOTSCHAPSBELASTING

Casus 1: Tijdelijke vrijstelling meerwaarden
De hieronder vermelde cijfers zijn louter fictief.
In 1983 beslist een zelfstandige-natuurlijke persoon om een vennootschap op te richten. Bij de oprichting van de
vennootschap beslist de toekomstige zaakvoerder om zijn klantenportefeuille, die hij als zelfstandige-natuurlijke
persoon heeft opgebouwd, in te brengen onder de zogenoemde boekhoudkundige continuïteitsregeling. De portefeuille werd ingebracht en aangehouden op een actiefrekening van de vennootschap voor een bedrag van 300.000
euro.
Vervolgens verwierf de vennootschap andere klantenportefeuilles voor een totaalbedrag van 150.000 euro waarop
afschrijvingen werden toegepast. De huidige boekhoudkundige restwaarde van deze portefeuilles bedraagt 0 euro.
De huidige boekhoudkundige toestand van de portefeuilles in hoofde van de vennootschap is als volgt:
• Ingebrachte en niet-afgeschreven portefeuille: 300.000 euro;
• Verworven en afgeschreven portefeuilles: 0 euro.
De vennootschap is van plan om alle portefeuilles voor 270.000 euro over te dragen aan een derde verkrijger.
De aanvrager beweert dat de toepassing van de zogenoemde continuïteitsregeling geen aanleiding geeft tot het
heffen van belasting in hoofde van de natuurlijke persoon die de portefeuille inbrengt, op voorwaarde dat er geen
afschrijvingen worden verricht in hoofde van de vennootschap die de inbreng ontvangt.
De aanvrager is dus van mening dat de overdracht van de portefeuilles voor een bedrag van 270.000 euro een
minderwaarde van 30.000 euro (300.000 euro – 270.000 euro) zou genereren die in hoofde van de vennootschap
aftrekbaar is.
Om te anticiperen op het geval dat de overdrachtsprijs hoger zou zijn dan verwacht en er volgens de bovenstaande
berekening een meerwaarde zou ontstaan, is de aanvrager van mening dat deze dan zou worden beschouwd als
een tijdens het belastbare tijdperk verkregen winst die overeenkomstig artikel 41 van het WIB 92 zou worden belast
tegen het normaal tarief van de vennootschapsbelasting dat van kracht was op het ogenblik van de realisatie.
Het doel van de aanvraag was de fiscale behandeling te kennen van de meer- of minderwaarde die zou worden
vastgesteld bij de globale overdracht van de klantenportefeuille waarvan een deel werd verworven onder de zogenoemde continuïteitsregeling overeenkomstig de toepassing van artikel 40 van het WIB 64.
Vanuit het oogpunt van de DVB bepaalde artikel 40 van het WIB 64 (dat overeenkomt met artikel 46 van het WIB
92) dat:
‘§1 Winsten en baten als omschreven in artikel 31, 1° worden volledig maar tijdelijk vrijgesteld: ’ (we benadrukken)
‘2° wanneer zij zijn verkregen of vastgesteld ter gelegenheid van: ’
‘a) de inbreng, onder de voorwaarden die de Koning bepaalt, van één of meer takken van werkzaamheid in een bestaande
of op te richten vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel of de voornaamste inrichting in België is gevestigd. ’
§2 van artikel 40 van het WIB 64 preciseert dat: ‘De ten name van de nieuwe belastingplichtige in aanmerking te nemen
afschrijvingen, investeringsaftrekken, minderwaarden of meerwaarden op de door de vroegere belastingplichtige afgestane activa worden bepaald alsof deze laatste niet van eigenaar waren veranderd, behoudens in de gevallen waarin
toepassing werd gemaakt van artikel 67, 7°.’
De zogenaamde (boekhoudkundige) continuïteitsregeling bestond derhalve in een tijdelijke vrijstelling van winsten
verkregen of vastgesteld uit hoofde of ter gelegenheid van de volledige en definitieve stopzetting door de belastingplichtige van de exploitatie van zijn bedrijf of van de uitoefening van een vrij beroep, een ambt, post of winstgevende
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bezigheid, en die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa (winsten bedoeld in art. 31,
1° van het WIB 64). Deze regeling bestond ook in de inbreng, tegen de boekwaarde in hoofde van de natuurlijke
persoon, van activa in een vennootschap die §2 van artikel 40 van het WIB 64 had moeten toepassen.
Bijgevolg is de DVB van oordeel dat de boekwaarde van de ingebrachte portefeuille, opgebouwd door de natuurlijke
persoon, op het ogenblik van de inbreng (in 1983) 0 euro bedroeg in hoofde van de natuurlijke persoon en dat de in
de rekeningen van de vennootschap geboekte waarde van 300.000 euro dus de waarde is die werd verkregen voor
de ruilverhouding van de aandelen. Er had een correctie moeten plaatsvinden door de boekwaarde van de portefeuille terug te brengen tot 0 euro via afschrijvingen die als verworpen uitgaven hadden moeten zijn opgenomen.
De DVB is dus van oordeel dat de fiscale waarde van de ingebrachte portefeuille in hoofde van de vennootschap 0
euro waard is en dat de overdracht van alle portefeuilles voor een bedrag van 270.000 euro bijgevolg een meerwaarde van 270.000 euro in hoofde van de vennootschap zou teweegbrengen en geen minderwaarde van 30.000 euro
zoals de aanvrager meent.
Casus 2: Overdracht van een verzekeringsportefeuille van een entiteit onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (RPB) aan een vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting (Ven.B)
In de loop van 2020, heeft een entiteit Z onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, de verzekeringsportefeuille
aanvullende pensioenen overgedragen aan de vennootschappen X en Y. Omdat Z niet onderworpen was aan de
Ven.B., wensten de overdragers de bevestiging te bekomen van het feit dat de van Z overgenomen technische provisies kunnen worden gekwalificeerd als belaste reserves in hunnen hoofde.
De DVB is van oordeel dat de technische provisies overgedragen door Z aan de vennootschappen X en Y bij de overdracht van de verzekeringsportefeuille aanvullende pensioenen niet zullen kunnen worden beschouwd als belaste
reserves in hoofde van X en Y. Immers:
• Artikel 184quinquies van het WIB92 heeft enkel betrekking op de voorwaarden waaronder de overgang van een
voorheen aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersoon naar de vennootschapsbelasting plaatsvindt. Dit artikel is niet van toepassing op de overdracht van een actief van een entiteit onderworpen aan de RPB
aan een entiteit onderworpen aan de Ven.B. Bijgevolg valt de geplande verrichting niet binnen het toepassingsgebied van artikel 184quinquies van het WIB92;
• In zoverre de wetgever in 2019, uitdrukkelijk een bepaling heeft ingevoerd in het WIB92, die van toepassing is
op de overgang van een rechtspersoon in de RPB naar de Ven.B., kan de PV nr. 1043 van de heer Chastel van
19.12.2005 die de fiscale behandeling voorzag van winsten gerealiseerd door een vzw gedurende haar onderwerping aan de RPB bij de overgang naar de Ven.B., niet meer kan worden ingeroepen;
• De verschillende precedenten die de DVB desaangaande heeft gewezen, betroffen enkel de behandeling van de
technische provisies bij de overgang van een rechtspersoon van de RPB naar de Ven.B. Ze zijn dus niet relevant in
deze zaak.
Casus 3: Bosgroepering – Wettelijke incoherentie
De aanvragers wensen de bevestiging te bekomen dat de bospercelen die door de nv Y zijn overgedragen aan de
aanvragers, de heer en mevrouw X, en vervolgens door deze laatsten zijn ingebracht in bosgroepering Z, voldoen aan
de voorwaarden van artikel 3 van de wet van 6 mei 1999, en in het bijzonder aan de voorwaarde dat er geen enkel
bestanddeel vóór de inbreng bestemd geweest is voor een beroepswerkzaamheid, zodat de bosgroeperingsvennootschap in aanmerking blijft komen voor het stelsel van fiscale transparantie waarin de voornoemde wet voorziet.
Vóór de voorgenomen inbreng voldoet bosgroepering Z aan alle voorwaarden van artikel 3 van de wet van 6 mei
1999 ter bevordering van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen.
In principe worden de activa van een vennootschap voor de inkomstenbelasting geacht te worden aangewend voor
de uitoefening van een beroepswerkzaamheid. Op basis van dit principe en bij lezing van de voorwaarde voorzien in
artikel 3, 2° van de wet van 6 mei 1999 die bepaalt dat er voorheen geen bestemming voor een beroepswerkzaam-
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heid mag geweest zijn, blijkt dat de bosgroeperingen waarvan bepaalde bestanddelen voorheen deel uitmaakten
van een vennootschap van welke aard ook, uitgesloten zijn van het stelsel van fiscale transparantie waarin de genoemde wet voorziet.
In casu hebben de bospercelen, met uitzondering van een verkoop van hout op stam in 2007 (toegestane werkzaamheid voor bosgroeperingen), geen inkomsten voor onderneming Y gegenereerd. Dit toont aan dat indien deze
percelen in handen waren geweest van een natuurlijke persoon of van de bosgroepering in plaats van de handelsvennootschap, de werkzaamheid niet als beroepswerkzaamheid zou zijn gekwalificeerd, maar als normaal beheer
van het vermogen.
De DVB is echter van mening dat het feit dat de bospercelen geen inkomsten hebben gegenereerd voor onderneming Y, met uitzondering van een verkoop van hout op stam in 2007 (toegestane werkzaamheid voor bosgroeperingen), niet relevant is. Artikel 3, 2° van de wet van 6 mei 1999 vormt immers een specifieke antimisbruikmaatregel
die als dusdanig niet mag worden geïnterpreteerd.
Aangezien de nv Y de bospercelen al voor de uitoefening van een beroepswerkzaamheid had bestemd voordat zij
door de heer en mevrouw X in bosgroepering Z werden ingebracht, kan bosgroepering Z bijgevolg niet langer in
aanmerking komen voor het stelsel van fiscale transparantie omdat niet langer is voldaan aan de voorwaarden van
artikel 3 van de wet van 6 mei 1999.

6.2 BTW
6.2.1. AFBRAAK EN HEROPBOUW – VERLAAGD TARIEF

Casus 1: Afbraak/heropbouw – Geen eenheid van opzet
Voor de toepassing van artikel 1quater van het KB nr. 20 moet er een verband bestaan tussen de afbraak en de
heropbouw, of moeten deze met elkaar gepaard gaan. De afbraak/heropbouw moet een eenheid van opzet vertonen, die meestal blijkt uit de stedenbouwkundige vergunning (zie FAQ B8, gepubliceerd door de administratie met
betrekking tot het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen, en punt 3.2 van de circulaire
2021/C/18 betreffende het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen in het hele Belgische grondgebied en de levering ervan).
In het geval dat aan de DVB werd voorgelegd, kocht de vennootschap A, dochtervennootschap van de vennootschap
B, een gebouw in 1979 en sloopte ze dit in de loop van datzelfde jaar wegens stabiliteitsproblemen. In 1980 verhuurde ze de onbebouwde grond aan een derde. In 1985 werd het terrein aangekocht door vennootschap B. Tussen
1985 en 1997 waren er verschillende vastgoedprojecten voor kantoren of woningen, die niet werden uitgevoerd.
Nadat in 2019 een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen, bouwde vennootschap B er uiteindelijk een appartementsgebouw en een huis, en biedt deze te koop aan. Ze vraagt aan de DVB of de woningen verkocht mogen
worden met het verlaagd tarief van 6 % overeenkomstig artikel 1 quater van het KB nr. 20.
In dit geval besliste de DVB dat de aanvrager niet aantoont dat zijn project past in het kader van de afbraak van een
gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning die bedoeld is om als huisvesting te dienen,
in het bijzonder vanwege de tijd die is verstreken tussen de afbraak en de heropbouw (40 jaar), de verhuur van de
onbebouwde grond aan een derde, de wijzigingen van de vastgoedprojecten (kantoren, huisvesting) en de stedenbouwkundige vergunning, die alleen betrekking heeft op de bouw van een appartementsgebouw en een huis op een
braakliggende grond.
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Casus 2: Significante omvang afgebroken gebouw
Voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het kader van de afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning zoals bepaald in artikel 1quater van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die
tarieven, bepaalt de memorie van toelichting dat het afgebroken gebouw een significante omvang moet hebben,
desgevallend in verhouding tot de opgerichte woning(en) (zie punt 3.2. van de circulaire 2021/C/18 van donderdag
25 februari 2021).
In de voorgelegde situatie is de aanvrager van plan een landbouwschuur af te breken, die bestaat uit metalen palen
vastgezet in betonblokken, een metalen geraamte en een dak met golfplaten als dakbedekking (de schuur heeft
geen vloerbedekking, noch zijwanden en is dus volledig open aan de buitenkant) om meerdere huizen en een gemeenschappelijke zaal in het kader van een ruimer cohousingproject herop te richten.
Er werd beslist dat een dergelijk gebouw niet voldoet aan het criterium van significante omvang dat vereist is voor
de toepassing van het voornoemde artikel 1quater. De voorgenomen werken in onroerende staat zullen bijgevolg
onderworpen worden aan het normale tarief van 21%.
Casus 3: Omvorming kantoorgebouw tot appartementsgebouw
Voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het kader van de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard
gaande heropbouw van een woning zoals bepaald in artikel 1quater van het KB nr. 20, moet de afbraak van het gebouw door de bouwheer in principe volledig zijn in die zin dat ze betrekking moet hebben op een volledig gebouw. De
administratie voorziet in een specifieke toegeving om praktische redenen. Een ingrijpende verbouwing van een oud
gebouw waarbij de werken ingevolge afbraak niet meer op een relevante wijze steunen op oude dragende muren
en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het oude gebouw, zodanig dat de werken niet
meer in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief bij renovatie (rubrieken XXXI en
XXXVIII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20), kan voor de toepassing van deze regeling gelijkgesteld worden met de afbraak en heropbouw van een gebouw (v. FAQ B1, gepubliceerd door de administratie met
betrekking tot het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen, en punt 3.2 van de circulaire
2021/C/18 betreffende het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen in het hele Belgische grondgebied en de levering ervan).
In de situatie voorgelegd aan de DVB is de aanvrager een bouwpromotor die een kantoorgebouw heeft omgevormd
tot een appartementsgebouw; de indrukwekkende betonnen structuur van het gebouw werd integraal behouden.
Aangezien de opgerichte appartementen op de dragende structuur van het oude gebouw steunden en de uitgevoerde werken dus in principe in aanmerking konden komen voor het tarief van 6 % zoals bepaald in rubriek XXXI,
werd beslist dat de appartementen niet verkocht konden worden tegen het verlaagd tarief van 6 % zoals bepaald in
artikel 1quater van het KB nr. 20.
Casus 4: Significante omvang afgebroken gebouw
Voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het kader van de renovatiewerken zoals bedoeld in de rubriek XXXI
van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20, moeten de werken met name op een relevante manier steunen op de
wezenlijke elementen van de reeds bestaande structuur van het onroerend goed en bij uitbreidingswerken moet de
totale oppervlakte van het oude gedeelte die na de uitvoering van de werken overblijft groter zijn dan de helft van de
totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken (v. PV nr. 1117 van M. LETERME van 09/10/2002
voor het onderscheid tussen verbouwing en nieuwbouw).
Voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het kader van de afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning zoals bepaald in artikel 1quater van het KB nr. 20, bepaalt de memorie van toelichting
anderzijds dat het afgebroken gebouw een significante omvang moet hebben, desgevallend in verhouding tot de
opgerichte woning(en) (v. punt 3.2. van de circulaire 2021/C/18 van 25 februari 2021).
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In de voorgelegde situatie overweegt de aanvrager de heropbouw van een houten chalet op de bestaande onderbouw aangezien de vorige chalet volledig werd vernield door een brand. Hij wendt zich tot de DVB om te weten of
de werken in onroerende staat in aanmerking kunnen komen voor het verlaagd tarief van 6 % zonder verwijzing naar
een fiscale bepaling.
Voor zover de voorgenomen werkzaamheden niet op een relevante manier steunen op de wezenlijke elementen
van de bestaande structuur (enkel de onderbouw blijft over), kan voornoemde rubriek XXXI niet gebruikt worden.
Bovendien kan voornoemd artikel 1 quater evenmin gebruikt worden omdat de afbraak van onderbouw alleen niet
voldoet aan het criterium van de significante omvang. De voorgenomen werken in onroerende staat zullen bijgevolg
onderworpen worden aan het normale tarief van 21 %.
Casus 5: Omvorming kantoorgebouw tot appartementsgebouw
Voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief in het kader van de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning zoals bepaald in artikel 1quater van het KB nr. 20 van 20.07.1970 tot
vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde, moet de afbraak van het gebouw door
de bouwheer in principe volledig zijn in die zin dat zij betrekking moet hebben op een volledig gebouw. Zo wordt de
afbraak van een aantal verdiepingen van een bestaand appartementsgebouw gevolgd door de heropbouw van die
verdiepingen niet beschouwd als werken in onroerende staat die onder deze regeling vallen.
De administratie voorziet echter in een specifieke toegeving om praktische redenen. Een ingrijpende verbouwing van
een oud gebouw waarbij de werken ingevolge afbraak niet meer op een relevante wijze steunen op oude dragende
muren en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het oude gebouw, zodanig dat de werken niet meer in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief bij renovatie (rubrieken XXXI en
XXXVIII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20), kan voor de toepassing van deze regeling worden
gelijkgesteld met de afbraak en heropbouw van een gebouw (zie punt 3.2. van de circulaire nr. 2021/C/18 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied
en de levering ervan). Wat deze administratieve toegeving betreft, benadrukken wij dat deze regeling strikt wordt
beperkt tot gevallen waarin het verlaagde btw-tarief bij renovatie niet van toepassing is ingevolge de aard en omvang van de afbraakwerken.
In de voorgelegde situatie heeft de aanvrager een kantoorgebouw gerenoveerd tot een appartementsgebouw. Hij
wenst te weten of de verkoop van de appartementen in aanmerking komt voor het verlaagd tarief bedoeld in artikel 1quater, § 3 van het koninklijk besluit nr. 20.
In casu is vooreerst gebleken dat de werken in onroerende staat die in de meeste appartementen werden uitgevoerd, in aanmerking kwamen voor het tarief van 6 % dat is bepaald in rubriek XXXI van tabel A van het KB nr. 20,
en dat de werken in onroerende staat die in het appartement op de tweede verdieping werden uitgevoerd, niet in
aanmerking kwamen omdat dit appartement bovenop het bestaande gebouw was opgetrokken. Bovendien liet de
vergelijking van de afgebroken elementen van de structuur van het oude gebouw met de volledige structuur van
het oude gebouw vóór afbraak evenmin toe aan te tonen dat het merendeel van de structurele elementen van het
bestaande gebouw was afgebroken.
Casus 6: Renovatie oud gebouw
Voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief in het kader van de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning zoals bepaald in artikel 1quater van het KB nr. 20, moet de afbraak van
het gebouw door de bouwheer in principe volledig zijn in die zin dat zij betrekking moet hebben op een volledig gebouw. Zo wordt de afbraak van een aantal verdiepingen van een bestaand appartementsgebouw gevolgd door de
heropbouw van die verdiepingen niet beschouwd als werken in onroerende staat die onder deze regeling vallen. De
administratie voorziet echter in een specifieke toegeving om praktische redenen. Een ingrijpende verbouwing van
een oud gebouw waarbij de werken ingevolge afbraak niet meer op een relevante wijze steunen op oude dragende
muren en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het oude gebouw, zodanig dat de werken niet meer in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief bij renovatie (rubrieken XXXI en
XXXVIII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20), kan voor de toepassing van deze regeling worden
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gelijkgesteld met de afbraak en heropbouw van een gebouw (zie punt 3.2. van de circulaire nr. 2021/C/18 betreffende het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied
en de levering ervan).
In de situatie voorgelegd aan de DVB is de aanvrager een bouwpromotor die een oud gebouw renoveert tot een
gebouw met 33 appartementen, een bibliotheek en een protocollaire ruimte. Het gebouw is gedeeltelijk afgebrand,
maar de structuur ervan is bewaard gebleven. De appartementen op de eerste 3 verdiepingen bleken te steunen op
de draagconstructie van het oude gebouw (de aanvrager heeft het tegendeel niet aangetoond) en kwamen dus in
principe in aanmerking voor het tarief van 6 % dat is bepaald in rubriek XXXI. De voorziene toegeving was dus niet
van toepassing. De appartementen op de 4de verdieping, die het resultaat zijn van de afbraak van de verdieping en de
heropbouw ervan, vallen niet onder de regeling.
Casus 7: Zorgwoning (‘kangoeroewoning’) aangebouwd aan nieuw opgericht gebouw
Een echtpaar richt een eengezinswoning op met een totale bewoonbare oppervlakte van 190 m². De eengezinswoning is hoofdzakelijk gelegen op het kadastrale perceel waarop een woning met hetzelfde huisnummer wordt
gesloopt. Op het aanpalend perceel wordt een woning en garage gesloopt, om plaats te maken voor een nieuwe
vrijstaande garage en een aanbouw met een totale bewoonbare oppervlakte van 40 m². De aanbouw komt er op
uitdrukkelijke wens van de ouders van één van de leden van het echtpaar en wordt zo geconcipieerd dat hij later
dienst kan doen als zorgwoning. Enigerlei andere bezetting van deze ruimte is onmogelijk. Het gezinsappartement
wordt uiterlijk op 31.12.2022 verkocht.
Standpunt van de DVB
De totale bewoonbare oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken mag niet groter zijn dan 200 m²,
ongeacht of het gaat om een viergevelwoning, rijhuis, appartement of wooneenheid in een geïntegreerd project van
gemeenschappelijk wonen (artikel 1quater, § 1, tweede lid, 1°, b) van Btw-KB nr. 20; Memorie van Toelichting, nr.
55-1662/001, 23; circulaire nr. 2021/C/18 van 25.02.2021, punt 5.2.1.5., www.fisconetplus.be). In de wettelijke
bepaling staan vuistregels te lezen over hoe die totale bewoonbare oppervlakte van niet meer dan 200 m² moet
worden berekend (artikel 1quater, § 8 van Btw-KB nr. 20).
De ruimte in een woning die dienst doet als zorgwoning of die zodanig is geconcipieerd dat zij dienst kan doen als
zorgwoning en daartoe de gepaste bouwtechnische uitwerking krijgt (rolstoeltoegankelijkheid, aparte doucheruimte, e.a.), wordt beschouwd als woonvertrek. Een dergelijke aanbouw telt zonder meer mee bij de berekening van de
maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 m², niettegenstaande de nobele doelstellingen en de intrinsiek sociale
dimensie.
Ofwel maakt de aanbouw (zorgwoning(ruimte)) een autonome wooneenheid uit, ofwel niet. Dit onderscheid berust
op een feitelijke appreciatie. Onder ‘autonome wooneenheid’ moet volgens het Hof van Cassatie worden verstaan
een ‘wooneenheid’ die op zich volledig is, op zelfstandige wijze kan functioneren en bijgevolg afzonderlijk kan worden verhuurd of overgedragen (Cass. 12.02.2010, rolnr. F.09.0011.F., onuitgegeven).
Aangezien in het onderhavige geval de zorgwoning geen autonome wooneenheid uitmaakt maar integendeel deel
uitmaakt van één enkele gezinswoning, is het tijdelijk nieuw heropbouwtarief niet van toepassing omdat de totale
bewoonbare oppervlakte van 200 m² wordt overschreden. De intrinsiek sociale dimensie is ter zake irrelevant.
Zelfs als er sprake zou zijn van twee autonome wooneenheden, de nieuw opgerichte woning en de zorgwoning, en
in de veronderstelling dat de zorgwoning met eigen toegang volgens de stedenbouwkundige voorschriften en de
gestelde woonkwaliteitseisen zou kunnen worden bekleed met het attribuut van een eigen huisnummer, is het betreffende tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 % toch niet van toepassing omdat het koppel dan eigenaar is van meerdere wooneenheden en dit ‘verhinderend (bezwarend) bezit’ een beletsel is voor de toepassing van dit tarief (zie ook:
Samengevoegde Mond. Vr. nr. 55013098C VAN DER DONCKT en Mond. Vr. nr. 55014038C HANUS van 10.02.2021,
Integraal Verslag, Kamer, Commissie voor de Financiën en Begroting, 2020-2021, CRIV 55 COM 376, blz. 23).
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Casus 8: zorgwoning (‘kangoeroewoning’) die deel uitmaakt van nieuw opgerichte eengezinswoning
De bouwheer wil een gebouw afbreken en een nieuwe eengezinswoning heropbouwen waarvan een gedeelte zo
wordt geconcipieerd dat dit later dienst kan doen als zorgwoning voor familieleden die momenteel in een huurhuis
wonen. Enigerlei andere bezetting van deze zorgwoning is onmogelijk.
De bouwheer zal dus in de herop te bouwen woning een kleinere wooneenheid creëren met het oog op de opvang
van hulpbehoevende personen. De bouwheer richt een zorgwoning op die moet worden aangemerkt als een eengezinswoning omdat het niet gaat om autonome wooneenheden.
Er is geen verhinderend (bezwarend) bezit dat een beletsel is voor de toepassing van het nieuw, tijdelijk heropbouwtarief.
Standpunt van de DVB
De totale bewoonbare oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken mag niet groter zijn dan 200 m²,
ongeacht of het gaat om een viergevelwoning, rijhuis, appartement of wooneenheid in een geïntegreerd project van
gemeenschappelijk wonen (artikel 1quater, § 1, tweede lid, 1°, b) van Btw-KB nr. 20; Memorie van Toelichting, nr.
55-1662/001, 23; circulaire nr. 2021/C/18 van 25.02.2021, punt 5.2.1.5., www.fisconetplus.be). In de wettelijke
bepaling staan vuistregels te lezen over hoe die totale bewoonbare oppervlakte van niet meer dan 200 m² moet
worden berekend (artikel 1quater, § 8 van Btw-KB nr. 20).
De ruimte in een woning die dienst doet als zorgwoning of die zodanig is geconcipieerd dat zij dienst kan doen
als zorgwoning en daartoe de gepaste bouwtechnische uitwerking krijgt, wordt beschouwd als woonvertrek. Een
dergelijke ruimte telt zonder meer mee bij de berekening van de maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 m²,
niettegenstaande de nobele doelstellingen en de intrinsiek sociale dimensie.
In dit geval waarin de zorgwoning deel uitmaakt van één enkele gezinswoning, is het tijdelijk nieuw heropbouwtarief
niet van toepassing omdat de totale bewoonbare oppervlakte van 200 m² in het onderhavige geval wordt overschreden. De intrinsiek sociale dimensie is ter zake irrelevant.
Casus 9: Nieuwbouwproject op parking
De aanvrager wenst een nieuwbouwproject (twee woontorens) te realiseren op een perceel dat momenteel dienst
doet als parking. De woonkavels zouden bestemd zijn voor de verhuurmarkt. Vermits de site momenteel geasfalteerd is, kadert de aanvrager dit in een afbraak/wederopbouw-verhaal in de zin van rubriek XXXVII van tabel A van
de bijlage bij KB nr. 20. De vraag luidt met andere woorden of deze bouwwerken kunnen gefactureerd worden aan
het verlaagd tarief van 6 %.
De site kende al een zekere afbraakhistoriek. Er was in het verleden effectief een substantiële bebouwing die enkele
jaren geleden echter al was afgebroken door een vorige eigenaar. Intussen werd besloten het terrein te asfalteren
voor gebruik als parking.
Het dossier deed denken aan de situatie in ruling 2016.023. Doch in dit precedent wist de aanvrager het college te
overtuigen van nog aanwezige fundamenten onder het maaiveld en de hoge kostprijs om deze alsnog te verwijderen/af te breken. Vermoedelijk zullen er in de huidige casus ook nog wel restanten van vroegere bebouwing te vinden
zijn onder de parking maar de aanvrager brengt hieromtrent geen overtuigende stukken naar voor. Het verwijderen
door de huidige eigenaar van de loutere asfaltlaag (en enige faciliteiten voor de uitbating als parking) wordt door de
DVB niet als voldoende significant beschouwd, zeker niet in verhouding tot het te realiseren project.
Casus 10: Afbraak en levering dient te gebeuren door dezelfde belastingplichtige
In het kader van vastgoedpromotie werkt de aanvrager met een zogenaamde ‘grondbankvennootschap’ en ‘projectvennootschappen’. Er werd in 2017 aan een projectvennootschap een bouwvergunning afgeleverd voor de afbraak
van de bestaande constructies met het oog op de wederopbouw van meerdere gezinswoningen. In opdracht van de
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projectvennootschap werden de afbraakwerken uitgevoerd. Voor de oprichting van de woningen besloot men uiteindelijk om een opstalrecht te verlenen aan een derde niet-gelieerde (aannemings)vennootschap die zou optreden
voor eigen rekening. Verschillende afgewerkte kavels werden in het verleden, voor 2021, reeds verkocht waarbij de
grondbankvennootschap optrad als verkoper van de grond en de derde aannemer als verkoper van de constructies.
Voor de tot vandaag onverkocht gebleven loten wordt de toepassing van artikel 1quater, §3 KB nr. 20 gevraagd voor
de verkoop van deze woningen aan de particuliere kopers. Inzake de toepassing in de tijd van deze nieuwe regeling
is dit op zich mogelijk.
Vermits de aannemingsvennootschap de vroegere constructies niet heeft afgebroken (noch de opdracht hiertoe
heeft gegeven), wordt echter niet voldaan aan de voorwaarde dat dezelfde partij moet afbreken en wederopbouwen.
De administratieve toegevingen zoals voorzien in punt 5.1. van Circulaire 2021/C/18 dd. 25/02/2021 zijn in casu
niet van toepassing (geen verbonden partijen).
Ook het scenario dat de aanvrager voorstelt waarbij de projectvennootschap de aannemingsvennootschap alsnog
vergoedt voor de uitgevoerde werken tot oprichting van de onverkochte kavels en deze woningen vervolgens zelf
verkoopt aan de particulieren, wordt niet weerhouden. De historisch uitgewerkte structuur laat geen ruimte tot (her)
kwalificatie van een aannemingsrelatie tussen de projectvennootschap en de aannemer.
6.2.2. ONDERVERHUUR GEBOUW

Een gemeente gaat een kazerne bouwen teneinde deze ter beschikking te stellen van de hulpverleningszone waarvan ze deel uitmaakt. De financiering moet worden verstrekt door een intercommunale.
In de praktijk zal de gemeente een recht van erfpacht vestigen op een terrein ten voordele van deze intercommunale
die de kazerne zal bouwen. Deze zal vervolgens verhuurd worden aan de gemeente met uitoefening van de optie
voor belastingheffing overeenkomstig artikel 44, § 3, 2°, d) van het Btw-Wetboek. Tenslotte zal de gemeente het
gebouw onderverhuren aan de hulpverleningszone. De gemeente wenst de bevestiging te ontvangen dat deze laatste verhuur onderworpen zal zijn aan de btw door de uitoefening van de voormelde optie.
Artikel 44, § 3, 2°, d) van het Btw-Wetboek is slechts van toepassing voor zover de huurder het gebouw uitsluitend
gebruikt voor zijn activiteit als belastingplichtige. Aangezien de hulpverleningszone een gedeeltelijke belastingplichtige is die het volledige gebouw zal gebruiken voor zowel haar btw-plichtige activiteit als voor haar activiteit buiten
de werkingssfeer van de btw, is de optie voor de belastingheffing op de onroerende verhuur niet mogelijk in de relatie tussen de gemeente en de hulpverleningszone. De btw die zal worden geheven op de onroerende verhuur tussen
de intercommunale en de gemeente, zal bijgevolg niet aftrekbaar zijn door laatstgenoemde.
6.2.3. WERKEN IN ONROERENDE STAAT – VERLAAGD TARIEF

Overeenkomstig punt 3 van de circulaire 2018/C/6 betreffende het toepassingsgebied van de rubriek XL van tabel A
van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde
waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, is het verlaagd tarief van 6 % slechts van
toepassing op de werken in onroerende staat of de daarmee gelijkgestelde werken, limitatief opgesomd in rubriek
XXXI, § 3, 3° tot 6° van voornoemde tabel A. De installatie van een wifi-netwerk behoort niet tot deze gelijkgestelde
werken. Een dergelijke installatie zal dus enkel in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van dit verlaagd
tarief voor zover dit werk een werk in onroerende staat is.
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6.2.4. SAMENVOEGING PERCELEN

Het prefilingverzoek betrof de vraag naar de toepassing van artikel 1 quater §3 KB nr. 20 en in het bijzonder de samenvoeging van percelen.
Volgende vragen drongen zich op:
Behoorden alle percelen initieel toe aan dezelfde eigenaar? En op welk tijdstip en op wiens verzoek werden de
percelen samengevoegd. Is dit ingevolge het gevestigde recht van opstal opzichtens de aanvrager? En indien de
percelen initieel niet dezelfde eigenaar toekwamen, dienen deze hun eigen identiteit te volgen in het kader van de
toepassing van artikel 1quater §3 KB nr. 20.
Hoewel de samenvoeging, ingevolge opstalrecht daterend van voor 2020, niet ingezet werd met opzet om van
artikel 1quater §3 KB nr. 20 te kunnen genieten, diende te worden vastgesteld dat met verwijzing naar FAQ H.1 het
in onderhavig geval ertoe leidde dat – ondanks de samenvoeging – de initiële status van de percelen als vertrekpunt
behouden wordt. Dit betekent dat blok A voor meer dan 50 % zich bevindt op een onbebouwd perceel en om deze
redenen uitgesloten wordt van de toepassing van artikel 1quater §3 KB nr 20.
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7. OVERZICHT VAN DE REDENEN TOT VERZAKING
20170329, 20190495, 20191096, 20200013, 20201306, 20201322, 20201379, 20201710, 20202078,
20202123, 20202128, 20202164, 20202211, 20202218, 20202244, 20210055, 20210100, 20210480,
20210484, 20210494, 20210515, 20210563, 20210739, 20210779, 20210790, 20210832, 20211011
Om de volgende redenen werd aan de bovenvermelde aanvragen, inclusief COVID-19-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 1: Totaal aantal ingediende en behandelde aanvragen en prefilings – Overzicht

Opmerking: In 2020 zijn er 1.051 COVID-19-aanvragen begrepen in het totaal aantal ingediende aanvragen. Die
werden behandeld via een versnelde procedure.
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8.3. VOORSTELLING VOLGENS AARD VAN DE BESLISSINGEN
Tabel 1: Aard van de beslissingen 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 vanaf 2021 worden onderverdeeld in prefilings die worden afgesloten ‘zonder gevolg’ en prefilings die
worden afgesloten ingevolge ‘negatief advies DVB’.
De prefilings die ‘zonder gevolg’ worden afgesloten zijn slechts gedeeltelijk te verklaren omwille van de redenen
aangehaald bij de verzakingen van de aanvragen (meer bepaald onontvankelijkheid en wijziging of afzien van de
verrichting). De prefilings waarvoor het standpunt van de DVB verschilt van het standpunt van de aanvrager zijn
opgenomen onder de afsluitingen ‘zonder gevolg-negatief advies’.
In een niet te verwaarlozen aantal gevallen vindt de aanvrager, nadat hij zonder voorbehoud van het team instemming 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 ontvangen 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 2021

(1) Bezoldigingen (sociale voordelen, voordelen van alle aard, cafetariaplannen …)
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Tabel 4: Gedetailleerde verdeling reguliere beslissingen per hoedanigheid aanvrager – Jaar 2021

(1) Volgens artikel 1:24 WVV
(2) Vzw, openbare besturen …

8.4. BESLISSINGSTERMIJN
Tabel: Gemiddelde behandelingsduur van de voorafgaande beslissingen – Overzicht

(1) Volgens artikel 1:24 WVV
(2) Vzw, openbare besturen …
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DEEL 2
STATISTISCHE GEGEVENS
M.B.T. REGULARISATIES
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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
diverse 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 belastingen 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 gezamenlijk 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
Federale 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 regularisatie 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 invoering 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).
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• 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 regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen (BS 31.07.2017).
• Wet van 16 maart 2021 houdende bepalingen inzake gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (BS 23.03.2021).
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2. MOGELIJKHEID TOT ‘PREFILING’
Indien er twijfel is of de voorhanden zijnde stukken voldoende zijn om aan te tonen dat het fiscaal verjaard kapitaal
het normaal fiscaal regime heeft ondergaan, kan er – al dan niet op anonieme wijze – een prefiling worden voorgelegd aan het CPR.
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3. OVERZICHT RECHTSPRAAK INZAKE REGULARISATIE EBAQuater
REA Brussel 19 maart 2021
De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft beslist dat het Contactpunt regularisaties, gelet
op haar wettelijke opdracht tot nazicht van de regularisatieheffing, de stukken kan nakijken met het oog op de overeenstemming ervan met de gegevens uit de aangifte. Het Contactpunt mag gebruik maken van deze stukken om
de verschuldigde regularisatieheffing te bepalen.
Conform artikel 11 van de Wet van 21 juli 2016 moet de aangever in zijn aangifte aan de hand van schriftelijk bewijs, desgevallend aangevuld met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzonderling van de eed en
het bewijs door getuigen, aantonen dat de inkomsten en fiscaal verjaarde kapitalen hun normale belastingregime
hebben ondergaan. De rechtbank acht het niet bewezen dat het bronkapitaal is samengesteld uit giften enerzijds
en definitief belastbaar beroepsinkomen anderzijds, zelfs met de meest ruime en soepele bewijsregeling (de zogenaamde contextuele vermoedens).
REA Brussel 22 maart 2021
Conform artikel 11 van de Wet van 21 juli 2016 moet de aangever in zijn aangifte aan de hand van schriftelijk bewijs,
desgevallend aangevuld met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzonderling van de eed en het
bewijs door getuigen, aantonen dat de inkomsten en fiscaal verjaarde kapitalen hun normale belastingregime hebben ondergaan.
Eiser legt zowel schriftelijke stukken voor (een brief in verband met een handgift, verkoopakten van onroerende
goederen en loondocumenten ouders), als contextuele vermoedens (de waardestijging bij omwisseling BEF naar
EUR, de historische evolutie van de effectenportefeuille, het feit dat de ouders bediende en ambtenaar waren en
de beperkte bewaartermijn van 10 jaar voor stukken van de bank). De rechtbank stelt vast dat met de voorgelegde
schriftelijke bewijzen en aangevoerde vermoedens niet wordt aangetoond dat een gedeelte van het fiscaal verjaard
kapitaal zijn normale belastingregime heeft ondergaan.
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4. STATISTISCHE GEGEVENS EBAQuater
Tabel 1: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 1 (a) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 en 31.12.2021

Tabel 2: Aard van de bedragen van de behandelde aangiften LUIK 1 – Heffingen op de behandelde aangiften – Situatie op
31.12.2021

Tabel 3: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 2 (b) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 en 31.12.2021

(1) De toename in 2021 is te wijten aan dossiers luik 2 die vóór 31.12.2020 verkeerdelijk werden ingediend via een
aangifteformulier luik 1 of 3.
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Tabel 4: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 3 ( c ) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 en 31.12.2021

(1) De toename in 2021 is te wijten aan dossiers luik 3 die vóór 31.12.2020 verkeerdelijk werden ingediend via een
aangifteformulier luik 1 of 2.
(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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Meer informatie:
FOD Financiën - Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken
Koning Albert II-Laan 33 – bus 026 – 1030 Brussel
• Tel.: +32 (0)257 938 00
• E-mail: dvbsda@minfin.fed.be
• www.fin.belgium.be
• D/2022/1418-45

