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huren schepen bij
groepsleden

Vincent VERCAUTEREN, Christophe DILLEN en Tayfun ANIL
Tiberghien Advocaten

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen spreekt zich in een viiftal
vonnissen uit over de toepassing van hel tair play-beginsel en het vertrou-
wens- en rechtszekerheidsbeginsel. De rechtbank benadrukt dat de BBI

Brusset die beginselen schendt als zij aanslagen vestigt die een eerder
gesloten kaderakkoord tussen belastingplichtigen en BBI Gent miskennen
( R b. A ntwerpen 2 1 f ebru a ri 2022, 20 I 5284 I A, 20 I 5286 A, 20 I 52881 A, 20 I 5289 I
A+21 134441 A, 2015291 I A+21 134431 A).

De vonnissen handelen over Belgische vennootschappen die deel uitmaken van een

groep die gespecialiseerd is in de installatie van olie- en gaspijpleidingen op de zeebo-

dem. De activiteiten van de groep worden uitgevoerd d.m.v. drie types vennootschappen

die elk een specifieke taak op zich nemen, met name Contracting Companies (CC), Ves-

sel Contracting Companies (VCC) enVessel Owning Companies (VOC).

De belastingplichtigen in deze discussies zijn allen VCC's die voornamelijk instaan voor
de coórdinatie en uitvoering van het pijplegwerk. Als de VCC's worden gecontracteerd

door een CC, sluiten de VCC's vervolgens een overeenkomst met een VOC, die eigenaar

is van een schip en maritieme transportdiensten aanbiedt. Alle schepen biruren de groep

zijn eigendom van een afzonderlijke VOC.

In 201 I werd de maatschappelijke zetel van verschillende VOC's en VCC's verplaatst van
Zwitserland naar België, eèhter wel met behoud van de belangrijkste activiteiten in Zwitserland
middels een vaste inrichting. De fiscale gevolgen van die zetelverplaatsing werden voorgelegd
aan en bevestigd door de rulingdienst.
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in 2011



'J€eqleepuo uo u?9 - u?IsIIBuId Nuelpspletlrà^o epJopad ep IIBÀ laopJepuo
sls - sJeruur uftz sepcà4p-Igg epuellgcsro^ oC'1u€^àlerll (q"itret leeqe3) ïu€qlqcar ep

sueE1o,r. sr 'Igg êslossrug êp roop lep ue Igg esluàD ep roop ue1o1se33e prà \ proo)PÍ€ 1eq leq
'ue,r alerds ueeS ruup wMnsqr uJ'TeJq

-e3qltr ueego Euqe,up uee ue.,r uftz noz a>prds ra hzuel;o ua>prrpdo uêpnoz uelueuele ernnolu

puuqrepeu re ltzual st puepulq mcsu áp roo^ pJoo>Plu uào l€p rolqcer ep l>1rup€ueq fqreuC

'ue)pz ue^ sruuel e8rpelol letu alo4uoc elqcueE

uáo Bu uelolsa8 proo44erapeï 1eq sJelurul puq a61uel olq'IgS eslueD êp roop lqcozlepuo
pre,tr >1lqe>perrrpuep :rlfíJ LlyzrueÍSqsuee 1eq Joo^ {ê4[u-IgC op lep ..uopnollJoo,t Et1sute,,

lêp Igg eslessrug ep Lre>I {ueqiqcer sp sue8yon 'proo)pïBrepol 1eLI ue^ pnoqu e1[1eppp
ep ue?el pu8ur 1qceruft Igg êslessrug ep ue^ >lêozrepuo 1eq 1ep Épse^oq {ueq}qcer eC

'epuuo^ pJooïïeJop€{ 1eII IIu^ .cl$pJopuo 1uefr4ur,,uoe ïeJS€-IgC ereq8eu:p

-Je^o ep pp uàzolel IeI^ {oO 'duqcsloouua,rsdeo.6 e?4qcqdSuttsuleq ole Joo^ ïoJge-IgC
eruqEuurpre.to ep w,r, Eerpeq elegneds pq >lfqe4rppm proo>Irterop€à pq eppudeq repren

,,' 4atg[o- J gq a"to q8oo"tP.olo
ap ua uazaunt a.nqSoo.tp,otto &ou y1g7 no8olstta,l uttr apqa pq do ap uot uaSotpaq ap

uaddtqcs\oouua^ ap w)^ aplooq ut 4oo uop p.too4t1oapo4 Stptnq 6ltsa^aq 'g 197 rueBelsuue

;oo,r Eu4seleqsduqcsloouue,r segÉuuu ueuelp ol u Eou ep.roozrpraq'@pzstq)a"t do 3oo lê{ -,,
..'aol lswoyaol ap Joou uaddoqcsloouuat

ap,oo^ paqplazstqrat tparyw n11ue 9197 ueruÍBulsuee ep lo1Euop1a4eq leur Igg1/y
ep u€^ ïêozrepuo IeBcsU epuedol 1eq LrB? eptno uee uoe - {oo lle6 prooTt€Jepo1 E1ppg,,

:roeu repuo prooï)ïEJêpDI pq eppudeq o7

'Igg eslueg ep ue uedduqcsloouuensdeo.6 osJa^Ip ep uessn1 8I0Z
reqolïo ZZ {m^ prooï)terepeï 1eq lr.n ssSessed Erppqoa^ {ueqlqcer ep ueollc >perdsln muq

rrl 'pJoo>p1eJepel teq do 1ruo4Eruel Jeluetu epgoopooe3uo uee do 1gg eslêssrug ep 1ep lueeur

{uBqI{càJ eq 'lesrnEeq-ó7d "uotpq4oosle lesuSeqspteqJe{ezslqcoJ uê -sue^\noJue^ loq elueu
pur 'rnnpeq lllgooqeq uezl uelesrnEeq ep uerr Eupueqcs uee sueSelr ue8elsuee ep 134eru:e,r

ue ufq eleq ep relo llqe3 nu uaS4qcqdEur.lseleq ep geeE {u€qqcer eC 'uedlervquy ue,r Eepuu
êlsJae rle^ {rmqlqcêJ ep Joo uelqconeEuue uepre,l ueEelsuuu êrqueluelddns (eSoquezpq) eq

Irlcorol lgg as|assrug tsÍltn ïueqlqcal asdlotquv
"' preqJe{ezslqcer ue?uopeq àp JoÀoz loJ

'Eu4seleqsdeqcsloouue^

ep rn ueSelsuee esJe^Ip s,JC^ ep LIB^ epJooq ut re uepElo,r elo'4uoc elsleeloz erp uel ftn€
Jo^Bu uI 1ue^aler4 liqe>llqqmep Igg eslessrug ep puo,r'1gg esluêD ep pu uelolse8;e

selvr pJooï{pJepuï optuêoueE pq repree reef uee pg 'Sqspeldra^lepz ep Jgg^ pIIEIJeslIlr\Z Ir
pmnoqe8do ueJu^/*r olp se^JeseJ 1tn uapretr pdeE elp uopuephlp Joo^ ápJse^uoo^elpxsl-Igcl

op ueu sB^\ usuplo^ lelu 1ep êpuàour Igg êslessÍug oA'(n1Z rcepelsueu) 9l0Z rBBfuêF

-ruo{u leq q (s.COA) ueddeqcsloouue^Jolqcop eqcsrSleg rmq uezl ueEunluo s.JJ^ êp elp

ue8uue4mpuep4lp ap do lerge-1gq ep nu epreEtervr Igg aslosmrg eC 's.CJ^ ue4{o4eq ep

wA olo>lue rseu ueuu1s a1 do elo4uoc uee ruo Sgpou pq 1gg àsles$ug ep puol 610Z ul reehl

'9r31eg rueu lepz a1fileddeqcs1ueru ep uB^ smqrel ep eïszul
Ern1ru epueoue8 ep ue,r ?utssedeol ep Je^o '€'o 'Igg aslueg ep ue ueddeqcsloouuerrsdeo.6 ap

uessnl (g 197 lol T,l0Z 'tu'o) uereBelsuue eJepJeeu roo,r ue8ulsvrtloq (e1ftIe1qcereE) erepw
8ou s.teurun ueJulr{ Jg 'uê€eJc ê1 .cplellJe{ezslqceJ,, ue ueSrprngeq el Igg eEuêC ep pru ueEup
-srmloq ue selortruoc epuedol elp ruo Ieop lol peq prooïï€rop€ï leH '8 I0Z ue gg7 tuuBepvee

roo,r p8a1eE1se.^. pre^\ CC^ uory{o4eq red 1e4ge-1gq ereq3uerp;e,to ueu Serpaq pq ua

uezerlra,r emq8eeJpJo^o uuu Serpeq pq uueett '1qce1seq proo>lï€Jepeï uoo sleppru 8 I 0Z Jêq

-o:r4io ZZdo prem êlor1uoc erq '(s,33n ep w^ epJool{ uI ïerg€lgg ep re^o '€'o) Igg es1ueC

op Joop elo4uoo uêe rre^ lr^loop 1eq ueddeqcsloouus^sdeo.6 epuellrucsJe^ uàJu1v\ 8I0Z uI

lgg osluog "' UEA plooDleropeï uoooou lgg aspssrug
's,JJ^ op IrBu lln puephlp uee - proollo^ su^\ ïoJg€1gq eluzn reei

ug? rre^ epJeu,$roo^orlueuuuued ep ppuu - sue?1o^ro^ s.JO^ ueï{o4êq op uepJee{ 9I0Z uI

'Ernyru uee qeppnu pE4se,req 's4u1e3euuo1 ep uen Surssedeol ep ppedeq reeur 'ue?1ole3
epcsg ep uepJe \ ue '1suerp8ur1ru ap ueu p3eleEroo^ uê1teilAllce ep uE^ elplloldxe eqcsrSleg

ep w,r ueElo.te8 epcsg ep ,rneudo ueddeqcsloouue,r eqcsr8leg op uoqqeq Xeuoc ery uI

'uue1seq el do - lplprpce uee luqeE [q - lols lol ueplelq
prplJeslÀ\Z u ueErnlqcuur elsel oCI'Srnlqcurn ols€^ esplreluelmq repuoz uedduqcsloouuo^
-sdeo"É eqcsrSleg elqcueEdo Àffieu use 'uepleuuue ruopue8te ut ltz atp uedeqcs op s,COA

uê{ïo4eq ep uêlqcoïJà^ sue81o.,uen's(JOA Im^ ualopusu ep s,JJ^ àp uo^rol.t\rêÀ 9I1ZUI

rBBqlaepuo
uo u99 s! lgg

sncs!l roo^
puapulq s! pJooIIB

uapuor.lcso6
losu!6oqsuernnoruoA

Iorue-tgo
6ou rlcol lgg eslessnrÉ
Uo6!ar'^ ralPl reeÍ rBeu

uapolsdooJ6 ueurouaorano
ue^ uapuepl^!p IooA larue
-lgo 'ul.o Ja^o proolïe

16llso^oq lsuo!p6u! lnr

ro^o sreeua6;asdeaqcs
uouau sJornnoq



rl

De VCC's mochten er dus op verfiouwen dat de fiscus de DBl-aftreh zoals expliciet bevestigd

in het kaderakkoord, niet meer in waag zou stellen.

De rechtbank merkt terloops nog op dat er geen sprake is van een contra legem-situatie, zoals

gemgumenteerd door de BrusseÍse ggt. Blijkbaar wil de rechter daarmee de angel uit fyt dgbat

Éalei beteffende het spanningsveld tussen het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsprin-

cipe (zie in dat verbaná de caslatierechtspraal o.m. Cass. 27 maart 1992, FJF, nr.2002131;

Càss.:iuni 2002,FJFnr.2003ll;Cass' 3 november2000,Arr Cass.200O, 598; Cass.

26 okbLer 2001, FJF nr.200ll27l; Cass. 14juni 2002, Pas.2002,nr.360, p. 1359; Cass'

30 mei 2008, FJF w.2009191; Fisc. Áct2010,4ll,20ll,l0ll en2016,3916).

Er wordt besloten dat de 'houding van [de fiscus] in huidige zaak zeker bekritiseerd kan

worden", aldus de rechtbank.

Het belang van een eerliik en rechtszeker speelveld
O.i. bevestigen de vonnissen van de Antwerpse rechtbank terecht de bindende aard van
het kaderak[oord en ook het (onmiskenbare) belang van de beginselen van behoorlijk
bestuur bij niet-naleving van een akkoord door de fiscus.

In casu oordeelt de rechtbank dat de aanslagen wegens de duidelijke schending van de

beginselen van behoorlijk bestuur vemietigd moeten worden (

sel en het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel).

aanslagen zijn nietig

schending beginselen
behoorlijk bestuur

= schending wet

- name het play-begSn-

contro I e, Brugge, die Keure, 2005, 7 90, nr. 1 423).

Het verhouwens- en rechtszekerheidsbeginsel - als beginselen van behoorlijk bestuur -
houden in dat de belastinplichtige erop kan verhouwen dat de gerechtvaardigde verwach-
ting ingevolge een bepaalde gedragslijn van of een akkoord met de fiscus ook effectief
geeerbíedigd zal worden (F. Vermeersch, o'Het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht",
Áff ZOrc3-9, 57; M. De Jonckheere (ed.), Defscale procedure, Brugge, die Keure, 2012,

16). In een rechtsstaat is het om evidente redenen essentieel dat de belastingplichtige kan

verhouwen op akkoorden die hij heeft gesloten met de overheid.

Overeenkom stighet foir play-beginselmag de overheid zich niet bezondigen aan onfat-
soenlijk gedrag.Hetfair play-beginsel is geschonden als er in hoofcle van de fiscus sprake

is vankwade trouw, opzèt of moedwilligheid (M. Van Damme, "Goede trouw van de

burger en bestuur", RW 1989-1990, 1116; M. Maus, Defacale controle,786,nr. l4l7).Een
vasístelling die o.i. overigens de veroordeling tot de maximale rechtsplegingsvergoeding
zou kunnen rechtvaardigen, maar daarop gaat de rechtbank niet in.

In casu was er een uitdrukkelijk, absoluut en ondubbelzinnig rechtmatig verfouwen
gewekl in hoofde van de belastingplichtigen dat de DBl-aftrek mocht worden toegepast_

én niet later door de fiscus in vraag zou worden gesteld. De Brusselse BBI meende dat de

Gentse BBI nooit de intentie zou hebben gehad om de DBl-aftrek op te nemen in het kader-

akkoord en dat de DBl-aftrek nooit aan een effectieve controle was onderworpen. Door
(achteraf) zo'n intentieproces te maken, glng de Brusselse BBI in tegen het kaderakkoord.
Een analyse over de intenties van (andere) ambtenaren kan bovendien o.i. nooit leiden tot
een aanslag in uitdrukkelijke tegenspraak met een akkoord'

Dat de rechtbank besluit tot een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur in
deze zaken, hoeft dus in elk geval niet te verbazen.

In2009 stelde Van de Velde vast dat er "ontelbare vonnissen en arresten" zijn over de waag of
de fiscus mag terugkomen op akkoorden met de belastingplichtige. Dat fenomeen omschreef

de auteur als "op zijn minst weemd en bedroevend te noemen" (E. Van de Velde, 'Afspraken'

met deftscus: de greruen, juridische laualfrcatie enrechtsgevolgen,Gent,Larcier, 2009,344,
nr. 48 1 ). Wij kunnen alleen maar constat eren daÍ anno 2022 belastngplichtigen nog steeds

geconfronteerd worden met dat bedroevende fenomeen'

Het kaderakkoord bevestigde uitdrukAetjk de DBl-aftrek voor het aanslagi aar 2017 en de

overdracht naar het aanslagiaar 2018, zndat de betwiste aanslagen uiteraard in strijd zijn met

het kaderakkoord.
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Ruime definitie samenwerkingsplatform
Daar waar de wet in het midden laat wat men moet verstaan onder een samenwerkingsplat-

form, verduidelijkt de FAQ dat het gaat om "elke software, met inbegrip van een website

ofonderdeel daarvan en toepassingen waaronder mobiele toepassingen, die toegankelijk is

voor gebruikers en waardooi verkopers in staat worden gesteld verbonden te zijn met andere

gebnikers voor het verrichten van een relevante activiteit, direct ofindirect,.ten behoeve van

áergelijke gebruikers. Daaronder begrepen zijn ook alle regelingen voor de inning en betaling

vaneen tefenprestatie met betrekking tot de relevante activiteit".

Merk op dat de fiscus daarmee geen nieuwe definitie in het leven roept maar dal de omqchrij-

ving overeenstemt met de definitie van een 'platform' zoals opgenomen in de richtltjl. let gaat

duslm een breed toepassingsgebied. De noties "direct en indirecf ' leiden ertoe dat platfor-
men die verkopers onrechtstreeks met gebruikers in contact brengen, mogelijk ook onder het

toepassingsge6ied vallen. Ons inziens zaait de notie "direct en indirecf ' verwarring over het

toepassings[ebied van de wet en is er nood aan verduidelijking in dat verband.

Bijvoorbeeld: zou een samenwerkingsplatform datÀjndiensfterlening koppelt aan de

diénsWerlening van een ander samenwerkingplatform, ook onder de Belgische DAC 7 light
kunnen vallen, ook al wordt de overeenkomst tussen de verkoper en de gebruiker niet gesloten

via dat samenwerkingsplatform? Denk daarbij aan de situatie waarin meerdere digitale plat-

formen (zoals platformèn waarop maaltijden van restaurants besteld kunnen ryordel) worden

gegroepeerd op een ander platform ('Platform X') om de gebruiker (d9 koenfr)1e kunnen 
.

6egeleiden naar het platform dat bijvoorbeeld het dringendst een koerier zoeft. pe tranryctLe

voór het bezorgen van de maaltijd ên de betaling verloopt dus niet via Platf&m X maar indirect

heeft Platform X wel geholpen bij het leveren van de dienst. De waag is dan of Platform X ook
onder de DAC 7-rapporteringsverplichtingen valt.

Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor software die zonder enige verdere interventie

een van de volgende activiteiten mogelijk maakt:
r het uitvoeren van betalingen in verband met een relevante activiteit;
r het aanbieden ofadverteren van eenrelevante activiteit door gebruikers;
I het doorverwijzen of overbrengen van gebruikers naar een platform.

De waag is echter hoe ruim of strikt die uitzonderingen toegepast zullen worden. Een te strikte

interpreátie van de uitzonderingen zor! wegens de ruime omschrijving van het toepassings-

gebiêd van de rapporteringsverplichtingen, kunnen leiden tot meervoudige rapporteringen_

van dezelfcle trans-acties. Daardoor zou de regeling haar doel voorbijschieten. Bijvoorbeeld,

het hierboven vermelde Platform X zou onder de laatste uitzondering kunnen vallen. Want

Platform X verwijst zijn gebruiker door naar een ander platform voor de levering van
maaltijden. Maar wil dat zeggen dat die uitzondering enkel en alleen van toepassing_ is als

Platform X geen enkele andere prestatie verricht dan het doorverwijzen naar het andere

platform? mèt andere woorden: stel dat Platform X zijn gebruiker (de koerier) infor-
meert over de afte leggen afstand ofna de levering van de dienst feedback vraagt om de

dienstverlening van het andere platform te verbeteren, is de uitzondering dan niet van toepas-

sing? Ons inziéns moeten de uitzonderingen ruim genterpreteerd worden, zodat platformen_

nieionnodig onder de rapporteringsverplichtingen vallen. Ofuel moet in een 'cascade'worden
voorzien (zóals in DAC 6 - zie Fisc. Act. 2019,4018), d.w.z. dat het platform dat personen

indirect - elkaar verbindt, niet hoeft te rapporteren als het andere platform de nodige rapporte-

ringen al heeft gedaan.

Orndat de definitie van 'platform'in de FAQ afgestemd is op DAC 7 zelf, geldt onze beden-

king dus ook in een bredere Ewopese context.

Tot slot moet worden opgemerkt dat een FAQ geen wetgevend instrument is en dat het
legatiteitsbeginsel geschonden wordt voor zover de FAQ een voorwaarde zou toevoegen aan

attrkel32lqiaterWlBg2,metnarne, dat ook het indirectncontact brengen van gebruikers

onder de rapporteringsverplichtingen valt. Het toelichten van het standpurt van de fiscus d.m.v.

een FAQ kan uiteraard veihelderend zijn,maar dat kan geen aanwlling uitrnaken van gebrek-

kige wetgeving.

lnformatieverplichting naar gebruikers toe
De 'DAC 7 light'legt niet enkel rapporteringsverplichtingen op maar ook een informatiever-
plichting ten bate van gebruikers van het platform. Ons inziens zijn er twee belangrijke zaken

waar de FAQ concrete toelichting over geeft.

Ten eerste wordt duidelijk opgelijst welke elekhonische links naar relevante websites van de

overheid een platform ter beschikking moet stellen aanzijn gebruikers. Bijvoorbeeld: bij de

totstandkoming van een overeenkomst tussen een gebruiker en een platform moet de exploitant
van het platform informatie verschaffen aan de gebruiker over zijnhaar fiscale en sociale ver-
plichtingen die van toepassing zijn op de inkomsten die de gebruiker haalt uit het leveren van

"elke software", ook
voor smartphone

hoe indirect is
'indirect'?

betaalsoftware valt
er niet onder, ook

publiciteit niet

uitzonderingen zouden ruim
ingevuld moeten worden

gebruiker moet
ingelicht worden over

zijn rechten en plichten
als verkoper
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verantwoordelijk is voor het nakomen van de informatie- en rapporteringsverplichtingen. Voor
de benoeming is een schriftelijke overeenkomst vereist en een kopie daarvan moet elektronisch
bezorgd worden aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (art.32lquater

$ 3 WIB 92).De FAQ voegt daaraan toe dat de overeenkomst bezorgd moet worden via het

mailadres: info.eco@economie.fgov.be ter attentie van dhr. Pieter Van den Bossche.

Sanctie en tolerantie
Hoewel de wet op 9 januari 2021 in werking is getreden en het niet-naleven van bijvoorbeeld
de informatieverplichtingen ten aaruienvan(nieuwe) gebruikers bestraft kan worden met
administratieve sancties (boete van € 50 tot € I 250 per overtreding), kondigt de fiscus in de

FAQ een administratieve tolerantie aan. Er zullen geen administratieve sancties opgelegd
worden tot 28 februari 2022 voor wat befeft de verplichting om gebruikers te informeren over
hnn fiscale en sociale verplichtingen. met andere woorden, vanaf 1 maart2022 moeten alle
(dus zowel nieuwe als bestaande) gebruikers van de betreffende samenwerkingsplatformen
ge'rnformeerd zijn over hun fiscale en sociale verplichtingen.

Werking in de tijd
Wat betreft de werking in de tijd, citeert de FAQ gewoon de wet: afirkeI32LquaterWB92
treedt buiten werkingóp de dag waarop DAC 7 g-e'unplementeerd wordt in$e Belgische
rechtsorde. - |

!
De FAQ is een noodzakelijke verduidelijking van de manier waarop samenwerkingsplat-
formen aan hun verplichtingen moeten voldoen. Daamaast definieert de FAQ belangrijke
begrippen zoals 'een digitaal samenwerkingsplatform', waaruit men niet anders kan dan
afleiden dat de rapporteringsverplichtingen een enoÍn ruim toepassingsgebied hebben. Tot
slot bevestigt de FAQ dat de betrokken platformen tegen 1 maart2022 moeten voldoen aan
hnn informatieverplichtingen ten aanzien van hun gebruikers en dat ze ten laatste op
3l maart 2022lrr,n eerste rapporteringsverplichtingen vervuld moeten hebben.

Ons inziens blijven er - op het eerste gezicht - toch nog onduidelijkheden over, zoals:
(i) de implicatie van het doortrekken van het toepassingsgebied naar platformen die
verkopers en gebruikers indirect met elkaar verbinden, (ii) de vraag hoe ruim of hoe
strikt de fiscus de uitzonderingen zal irrterpreteren. Hoe dan ook worden digitale
samenwerkingsplatformen opgezadeld met een hoge compliance-kost.

n'"! itl É'r 
'). F !i ll FT f:ËÉ,Fiï

Aanpassing VvPRbrs-regime: hoe
vertaalt het zich in de praktiik?
Matthias VERBUEKEN en Aleksandr NATANELOV BoÍidiTax en Legal

Zoals al aangekondigd (zie Fisc. Act. 2021, 41 11 en 2022, zll1 ), ondergaat het
Íiscale VVPRór1*regime ingrijpende wijzigingen, die verstrekkende gevolgen

hebben voor verscheidene belastingplichtigen. De wet is inmiddels, met
enige vertraging, goedgekeurd en gepubliceerd. De nieuwigheden zijn van
toepassing op dividenden die zijn uitgekeerd oÍ toegekend vanaÍ 1 januari

2O22. Op basis van voorbeelden en vaak voorkomende vraagstukken uit de

dagelijkse praktijk lichten we de nieuwe regeling hieronder toe.

Sedert 2013 bestaat voor kmo-vennootschappen (in de zinvanart. 1:24IWV) de mogelijk-
heid om het normale tarief inzake uitkering van dividenden van 30 oÁ te reduceren naar 20 Yo

of 15 %. Aan dat gunsttarief is wel een reeks strenge voorwaarden gekoppeld. Kort gesteld is
de WPRól,r-regeling louter en alleen toepasbaar op dividenden die uitgekeerd worden voor
nieuwe aandelen die op naam uitgegeven zijn naar aanleiding van een volstorte inbreng in geld
sedert I juli 2013. Voorts moeten de betrokken aandelen in de regel ononderbroken in volle
eigendom aangehouden zijn sedert de inbreng. Als voldaan is aan al die voorwaarden, bedraagt
het tarief van de roerende voorheffing 2DYovoor dividenden die zijn uitgekeerd vanaf het
tweedeboeklaar na de inbreng en 15 oÁvoorhet derde boekjaar en verder.

vanaf 1.3.22 worden
sancties effectieÍ

opgelegd
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andere dan VVPRbrb
aandelen mogen wel

nog preÍerent zijn

had er effectief geen kapitaalverhoging plaatsgevonden, waardoor strikt gezien de toepassing

van het WPRórs-regime nog steeds mogelijk was. In de praktijk was het wel niet altijd even

duidelijk wat er juist begrepen moest worden onder 'preferente' aandelen inzo'n context.

Maar nu heeft de wetgever - zoals al aangehaald - het verbod op de uitgifte van preferente

aandelen herschreven. Interessant is wel dat er nu sprake is van een verbod om aan "deze aan-

delen" (d.w.z. de WPRór-aandelen) een voorkeurrecht te verbinden m.b.t. de deelname in het

kapitaal of in de winst of de verdeling van het maatschappelijk veÍmogen. De wetswijziging
houdt dus de bevestiging in dat het verbod louter en alleen toepassing vindt op de aandelen

die specifiek met het oog op het WPRóls-regime worden uitgeg even. Aan die aandelen mag

m.a.w geen voorkeursrecht verbonden zijn. Het is daarentegen wel nog steeds mogelijk dat er

daamaast nog andere aandelen bestaan waaraan voorkeursrechten verbonden zijn (Vr. nr. 436

W. Vermeersch, 19 mei 2021, Vr. en Antw. Kamer, afl. 55-58, 217; daaÀnwordtbevestigd dat

de toepassing van het WPRárs-regime nog perfect mogelijk is als er naast de niet-preferente

aandelen met fiscaal voordeel ook preferente aandelen bestaan zonder fiscaal voordeel).

Uit de nieuwe wettekst blijkt voorts dat het verbod om aan de aandelen met fiscaal voordeel
voorkeursrechten te verbinden, enkel en alleen behekking heeft op de voorkeursrechten die
verband houden met de deelname in het kapitaal of in de winst (of in een verdeling van
het maatschappelijk vermogen). Het verbod is aldus niet van toepassing op de aandelen
waaraan bijvoorbeeld een meervoudig stemrecht is verbonden i
Maar dat is in onze casus niet het geval. De vennootschap uit ons vooóeeld zal dus

actie moeten ondememen om het WPRóls-statuut niet te verliezen. Ooncreet zou men
in de statuten moeten laten opnemen dat er aan de aandelen niet langer een voorkeur-
recht gekoppeld is. Vanaf dan zou in principe toepassing van het WPRóls-regime nog steeds

mogelijkmoeten zijn.

Case 2: aÍschaffing kapitaalvereiste - toepassing op vennootschappen
zonder minimaal maatschappelijk kapitaal

Een ander probleem waar men in de praktijk vaak mee geconfronteerd wordt, beÍeft de

afschaffing van de kapitaalvereiste als voorwaarde voor het WPRól,s-regime in navolging van
het nieuwe vennootschapsrecht.

Een recente casus betrof een Belgische Comm.V. die was opgericht begn20l6, met maat-

schappelijk kapitaal van € 5 000. Eind 2020 werd het kapitaal verhoogd tot € 18 600. De waag
rees of dat volstond om (volledig) te voldoen aan de voorwaarden van het WPRór"s-regime.

Het betrof dus een Comm.V. (een vennootschap zonder minimaal maatschappelijk kapitaal)
die was opgericht na I juli 2013 (startdatum van het WPRór,s-regime) met een inbreng van
€ 5 000. Aangezien de inbreng bijgevolg niet overeenstemde met het toenmalige (fiscale) mini-
mumkapitaal van € 18 550 (dat fiscaal niet alleen voor BVBlt's gold), kwam die per definitie
niet in aanmerking voor het WPRóas-regime.

Dat veranderde op I mei 2019, toen de vereiste van een (fiscaal) minimumkapitaal geschrapt

werd in de WPRór-regeling, met uitwerking vanaf de eerstvolgende kapitaalvermindering
of -verhoging. Een bijkomende inbreng in geld (uitgifte nieuwe aandelen) na I mei 2019
geeft met andere woorden recht op het WPRórs-regime omdat vanaf dat moment de (fiscale)
vereiste van een kapitaal van minstens € 18 550 wegvalt.

Maar alleen die bijkomende inbreng geeft recht op het gunststelsel. Een dividenduitkering
komt dus slechts pro rata in aanmerking voor het gunsttari ef (die proratatoerekening betreft
een officieus standpunt van de fiscus en wordt tevens verdedigd in de meerderheid van de

rechtsleer - zie o.a. verwijzingen in K. Janssens, "WPRóls-regime uitgebreid: geen kapitaal
van € 18 550 meer nodigj', Fisc.Act. 2019,2711; zie ook Fisc. Act 2020,2815). In ons voor-
beeld wil dat zeggen dat, dankzij de kapitaalverhoging van € 13 600 om aan € 1 8 600 te komen
per einde 2020, een eventueel dividend volgens eenpro ratavan 5000/18600 belast wordt
aan30oÁ roerende voorheffing (geen WPRórs-dividenden) en voor 13600/18600 aan het
WPRór,r-tariefvan 15 %of 20%.

Zo'n scenario houdt wel enkel steek als hetgaat om een Comm.V. inzake een inbreng in
geld na 1 mei 2019. Als het zou g€urn om eenzgn. 'oude Comm.V.'(situatie v66r2013),zou
een omvorming echter geen soelaas brengenaangezien de inbrengen in geld m.b.t. de 'oude'
aandelen nooit onder het toepassingsgebied kururen en mogen ressorteren omdatze dateren
van vóór I juli 2013.

Er bestaat mogelijk wel een oplossing om die pro rata-opsplitsing te vermijden. Men kan
eraan denken om de vennootschap om te vormen naar een andere kapitaalloze vennoot-
schapsvorm, waarbij de vennootschap dan onmiddellijk én volledig onderhevig zal zijn aan

L - .rmende inbreng na 1.5.19:
WPRbisregime wordt van

toepassing ook als vroegere
minimumkapitaal niet gehaald

voorrecht inzake
stemrecht is geen

probleem

desnoods statuten
aanpassen om

voorkeurrecht te
schrappen

maar alleen pro rata

oplossing: omvorming
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volledige volstortinq in
verleden volstáat

auteursrecht is geen
fiscale kwestie, dus is

Íiscus wel bevoegd?

Gents arrest geeft
Íiscus gelijk

circulaire van2O12
aangepast

Stel: een BVBA die is opgericht in 201 8 met volstort kapitaal van € 18 550, doet een kapitaal-

vermindering n2020 en keert vervolgens een dividend uit in 202L Die vennootschap heeft

nog steeds recht op het WPRàl's-regime.

Op een waag daarover antwoordde de minister tijdens de parlementaire bespreking dat het

vóhtaat (maar wel noodzakelijk is) dat (ooit) een volledige volstorting in geld plaatsgevonden

heeft (Kamer, 235114,34-35). Met andere woorden zal een latere vermindering van de effectief
gestorte sommen niet leiden tot het verlies van het VvPRóu-regime. Dat moet men aldus

steeds goed voor ogen houden.

De wijzigingen aan het WPRórs-regime verschaffen op verschillende vlakken (in
theorie) bijkomende duidelijkheid. De vraag is echter of de aanpassingen in de praktijk
niet leiden tot mogelijke nieuwe ongelijkheden en onenigheden.
Tot slot hebben we aan de hand van enkele praktijkgevallen gepoogd om het complexe
en abstracte WPRárs-regime een meer praktische insteek te geven. Zoals echter uit de

verschillende casussen blijkt, is dat niet altijd een eenvoudige opdracht en moet steeds

de feitelijke, concrete situatie afgetoetst worden, om te bepalen of(al dan niet) het
gunstregime van toepassing is. Het valt dan ook af te wachten hoe de recente wijzigin-
gen verder geïmplementeerd en toegepast zullen worden in de fiscale praktijk.

knrfe hnrichten
Fiscus is bevoegd om te beoordelen of een
werk auteursrechtelijk beschermd is
Inkomsten uit auteursrechten genieten een fiscaal gunstregime. Maar de waag of een werk
auteursrechtelijk beschermd is, is geen fiscaalrechtelijke discussie, het is een zaak van
economisch recht. In principe is het dus niet aan de fiscus om zich daar over uit te spreken.
Dat heeft die ooit met zoveel woorden bevestigd in een circulaire (circ. AAFisc nr.2l/2012,
Ci.RI{.23 I /60 5.842, 2l mei 2012).

Maar in de praktijk was dat standpunt onhoudbaar. In een uiterste consequentie zou het beteke-
nen dat de fiscus gewoon m€ur te aanvaarden heeft dat een belastingplichtige het gunsfegime
toepast, zelfs in de meest onwaarschijntijke situaties. In de praktijk volgde de fiscus dan ook
een ander uitgangsprmt. De fiscrs betwistte wel degelijk de kwalificatie als (inkomen uit)
auteursrechten in gevallen waarin die volgens hem onterecht was.

De fiscus voelde zich gesterkt in die houding door een arrest van het Gentse hofvan beroep
van30oktober2018 (neFisc.Act.2019,1ll4).Hethofoordeeldedatdefiscuszichmoet
kunnen uitspreken over de waag of een werk auteursrechtelijk beschermd is. Met name voor
(professionele) geschriften van een advocaat is dat niet zo (zie ook Fr,sc. Act.2020,26lll).

Mede als gevolg daarvan wordt de hoger aangehaalde passage uit de circulaire van20l2
geschrapt. In een addendum aan die circulaire luidt het nu: "Voor de toepassing van de fiscale
bepalingen beoordeelt de FOD Financiën, aan de hand van de juridische en feitelijke elemen-
ten, de draagwijdte van de tussen de partijen gesloten overeenkomsten. Op het vlak van het
auteursrecht heeft dat inzonderheid betrekking op de waag over het al dan niet bestaan van
een auteursrechtelijk beschermd werk en over het bestaan van een cessie (ofconcessie) van
auteursrechten op een dergelijk werk.' Een en ander past natuwlijk in het sheven van de fiscus
om vermeende misbruiken van het stelsel voor auteursrechten aan te pakken.

C:ucl;Jaire 2022/ C /22, 25 februari 2022.

Agenda
Investeringsaftrek en bijkomend personeel
3 I .03: Aanwagen van attest voor investeringsaffrek voor energiebesparende en milieuwiende-
lijke investeringen, en voor bijkomend personeel (boekjaar afgesloten op 31 december 2021).
Attesten bij de aangifte te voegen.

Btw
31.03: Indiening listing afiremers m.b.t. de uitgeoefende activiteit in 2021 (art.1 $ 1 KB
nr.23). Btw-plichtigen die onder de vijstelling voor kleine ondernemingen vallen

31.3



ill
(art. 4 $ 2 KB nr. 19 en art. 53quinquies lid 3 Wbtw)' hoeven geen nihil-listing meer

indienen als ze klantenin te dienen (d.w.z. datze wel nog een klantenlisting moeten

hebben met een Belgisch btw-nummer met wie ze een omzet hebben van meer dan

€ 250 per (voor een overzicht: zie Actueel/
202 l -v oor -3 | -maart-2022).

Curatoren: voor gefailleerden tegen 31.3 (Àe Fisc. Act.2020,2112).

VooraÍbetalingen
31.03: Aanvraag tot wijziging van de bestemming van voorafbetalingen (nieuwe datum

sinds vorig j aar - zie voor het Fisc. Act.2003, 6/6) (https//financien.belgium.be/
I 3).

Startende ondernemingen
Àfiesten opmaken tegen"3l maart met het oog op de belastingvermindering voor de investeer-

ders (zie Fr"rc. Act. 2017, 2618).

Wetboek Successierechten
Vzw,s: aangifte en betaling van de taks tot vergoeding van.de successierechten.

Aangifte eribetaling jaarhjkse taks op cBI's, kedietinstellingerL verzekeraars.

Groepsverzekeringen
Voor èen in 2021 ieenondememing ingevoerde groepsverzekering

werkgever tegen eind maart bij zijn taxatiedienst een informatiefiche

MLI en verdrag met
Nederland

ln het Staatsblad van 4 tot I maarlz022
Wet van 7 april 2019 houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implemen-

tatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguithol-

ling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan t9 Parijs 99 24 novembet 2016

1A3 + mnrtZ022,l8020j De MLI is van toepassing op het verdrag Belg(-{ederla d m'b.t'

àronhefmgenvanaf l januari 2022 en, vooi alle andere belastingm, op belastbare tiidperken

die aanvangmop ofna I januari 2022.

Wet van 23 februari 2022 tot aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan

het douanewetboek van de Unie ên houdende diverse bepalingen (BS 7 maart2022, 18268}

KB van 6 februari 2}22tottvtjzigltgvan het KB houdende uitvoering van het Wetboek

diverse rechten en talsen ten gevolgè van de overdracht van de diverse taksen aan de algemene

administatie van de fiscaliteiien dè algemene administratie van de inning en de invordering

(BS 7 maart 2022, 18285).

of moet de
samen met het

attest van de verzekeraar.

Statistiek van de week
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