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'La douce Frqnce': de Belgen zijn er zot van, al is
het maar voortgaand op het aantal (privé) onroe-

rend goed transacties van Belgen in Frankrijk die

wij de voorbije jaren mee hebben begeleid. Dat
het nu over een tweede verblijf gaat in la Baule-

Escoublac, le Cap-Ferret, Chamonix of Saint-

Tropez, vaak komt dezelfde vraag naar voren:

"Met of zonder Franse Société Ciaile Immobilière

('Sq')? En indien wordt geopteerd aoor een Franse

SCl, hoe zit dat dan met definanciering en de lSF2 (nu

IFI3)?'

Huidige bijdrage poogt hierop een concreet

antwoord te bieden. Uiteraard valt er nog zó veel

meer te zeggen over Franse tweede verblijven al

dan niet middels een SCI aangehouden, al was

het maar op het vlak van successieplanning, als-

ook aangaande de IFI in een bredere context4.

DE FRANSE SCI EN HAAR FRANS
FISCAAL REGIME

De SCI is voor Frans onroerend goed wat de Bel-

gische Burgerlijke Maatschap is voor beleg-

gingsportefeuilles: een optimaal controleaehikel in

het køder aan estøte planning. Dit verklaart meteen

waarom menig Frans notaris/adviseur het ge-

bruik ervan aanraadt met het oog op de verwer-
ving (voor privé bestemming) van Frans onroe-

rend goed.

Zoals dit het geval is bij een Belgische Burger-
lijke Maatschap, is het doel van de SCI niet com-

mercieel en geniet men bij de redactie van de sta-

tuten van een zeer grote contractuele vrijheid.
Verschil is wel dat de SCI op grond van het Frans

vennootschapsrecht rechtspersoonlijkheid heeft.

Fiscaal kent de SCI verschillende gedaantes, af-

hankelijk van haar activiteits, haar aandeelhou-

ders en de eventuele keuze tot onderworpenheid
aan de vennootschapsbelasting.

Zo zal er naar Frans recht sprake zijnvanfis-
cale transparøntie wanneer het enig doel van de

SCI kadert in de bouw of verwerving van onroe-

rende goederen met het oog op de verdeling er-

van tussen de vennoten, dan wel het beheer of
verhuur van deze onroerende goederen
(ar| 1,655ter CGI).

Verder zal er bij gebreke aan vrijwillige keuze

voor de vennootschapsbelasting, sprake zijn van
'translucidité fiscale'. Dit houdt in dat de belastbare

grondslag weliswaar wordt vastgesteld op ni-
veau van de SCI maar dat dit resultaat vervolgens

rechtstreeks wordt belast in hoofde van de venno-

ten van de SCI en dit in functie van het fiscaal re-

gime waaraan de betrokken vennoot onderwor-
pen is alsook rekening houdend met zijn aandeel

in het resultaat. De vennoot wordt dus in Frank-

rijk aan belasting onderworpen en dit ongeacht of
het resultaat ook effectief werd uitgekeerd.

Ingeval van uitkering door de SCI, is er in Bel-

gië eveneens taxatie in hoofde van de ontvangen-

de vennoot Belgisch rijksinwoner ingevolge de

Cassatie-arresten van 29 september 2016 en

2L september 2017. Even werd gehoopt dat de

wijzíging van het EER-KB van de Kaaimantaks

hier verandering in zou brengen , quod non6.

I

1. Counsel (Tiberghien advocaten).
2. Impôt Sur la Fortune.
3. Impôt sur la Fortune Immobilière.
4. Er wordt dus niet ingegaan op de situatie waarin Frans onroerend goed (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) aangehouden
wordt in het kader van een beroepswerkzaamheid, die onder bepaalde omstandigheden kan genieten van een IFl-vrijstelling.
Verder is de scope van deze bijdrage beperkt tot de IFL
5. Merk op dat een SCI die haar onroerend goed bemeubeld zou verhuren (location meublée), automatisch onderworpen wordt
aan de Franse vennootschapsbelasting daar dergelijke verhuur beschouwd wordt als een commerciële activiteit.
6. KB van 21 november 2018 tot aanpassing van het KB van 18 december 2015 tot uitvoering van arl. 2, $ 1,13", b), tweede lid, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 3 december 2018.
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2. IFI

A. HISToRIEK

President Macron maakte meteen zijn verkie-
zingsbelofte waar. Hij schafte met ingang op
1.1.2018 de Franse Impôt sur la Fortune (ofwel
'ISF') af. De Franse iSF werd echter diezelfde dag
vervangen door de IFI (Impôt sur la Fortune Im-
mobilière).

De ISF was doorgaans (abstractie makend van
de bestaande vrijstellingery o.a. voor beroepsma-
tig vermogen enz.) toepasselijk op zowel het we-
reldwijd roerend als onroerend vermogen aange-

houden door Franse rijksinwoners, waar de IFI
nu slechts hun (rechtstreeks of onrechtstreeks
aangehouden) wereldwijd onroerend vermogen
treft. Wat Franse inwoners betrefÇ staat de her-
vorming dus gelijk met een inperking van de be-

lastbare grondslag.

Voor niet-Franse inwoners, zoals Belgen, die
onder de ISF'slechts' op hun rechtstreeks en in
beperkte gevallen onrechtstreeks aangehouden
Frans onroerend vermogen belast werden, is het
eerder een verruiming aangezien de IFI nu door-
gaans elke onrechtstreekse detentie treftT, behou-
dens eventueel toepasbare vrijstellingen (zoals

voor beroepsmatig actief).
Tussen Frankrijk en België werden twee inter-

nationale verdragen tot het vermijden van dub-
bele belasting geslotery één wat betreft inkom-
stenbelasting en één inzake successierecht. Aan-
gezien de Franse IFI onder geen van deze twee
verdragen valf gelden de regels van het Frans in-
tern recht onverkort wat betreft de toepassing
van IFI op eigenaars, Belgisch rijksinwoners, van
Franse tweede verblijven (al dan niet middels een

SCI aangehouden).

Bnr¡straRr BASIS, BELASTTNGrIIcHTIcE &
TOEPASSELIJKE TARIEVEN

De IFI wordt geregeld in artikels 964 t.e.m.983
van de Franse Code Général des Impôts ('CGI')8.

Voor natuurlijkee personen die niet Frans rijks-
inwoner zijo bestaat debelastbarebasisvan de IFI
uit de nettowaarde op L januari van:

. hun Franse onroerende goederen en rech-

ten;
r hun aandelen in in Frankrijk of in het bui-

tenland gevestigde vennootschappen voor
de fractie van hun waarde die Franse on-
roerende goederen of rechten vertegen-
woordigtlo.

De IFI is verschuldigd en een aangifteplicht is
aanwezig van zodra deze belastbare basis meer
dan 1.300.000 EUR bedraagl in welk geval taxa-
tie plaatsvindt vanaf 800.001 EUR. Met andere
woorden, slechts de eerste 800.000 EUR worden
dan vrijgesteld.

Is de belastbare basis lager of gelijk aan

1.300,000 EU& dan treedt er echter geen taxatie
in en dient er geen aangifte te worden ingediend.

DeIFl-tørieaen zijn de volgende:

De Franse CGI voorziet in een gemeenschappelijke

øanslag binnen de zogenaamde'foyer fiscal IFI'll.
Echtgenoten, partners 'liés par un pacte ciail de soli-

7. Bepaalde detenties worden niet in acht genomen, zoals wanneer een onroerend goed of -recht onrechtstreeks wordt
aangehouden middels een operationele vennootschap die men niet controieert en dat de aangehouden participatie minder dan
10% vertegenwoordigt van het kapitaal en stemrechten (art. 965 CGI).
B. De Franse CGI is raadpieegbaar op: https://www.legifrance.gouv.frl.
9. IFI is slechts verschuldigd door natuurlijke personen.
70. Art.964 en 965 CGI.
11. Merk op dat de foyer fiscal inzake IFI niet overeenstemt met de foyer fiscal inzake Franse inkomstenbeiasting (Impôt sur le
Revenu).
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BELASTBARE N ETTo.WAARDE TARTEF 7"

Tot 800 000 EUR 0

Boven 800 000 EUR en lager of
gelijk aan 1 300 000 EUR

0,50

Boven 1 300 000 EUR en lager
of gelijk aan2570 000 EUR

0,70

Boven 2 570 000 EUR en lager

of gelijk aan 5 000 000 EUR

1

Boven 5 000 000 EUR en lager
of gelijk aan 10 000 000 EUR

'1,25

Boven 10 000 000 EUR 1,50
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DE FRANSE IMPÔTSUR LA FORTUNE lMMOBILIÈRE

darité'en feitelijk samenwonenden ziþ IFI ver-
schuldigd van zodra zij samen, dan wel één van
hen, de grens van 1,.300,000 EUR overschrijdt.

Is de Belgische wettelijke samenwoning gelíjk te

stellen met de Frønse Pacs? De Franse fiscale admi-
nistratie stelt, althans voor wat betreft de impôt

sur le reaenu, de Belgische wettelijke samenwo-

ning inderdaad gelijk met de Franse pncte ciuil de

solidøritélz, behoudens 'strijdigheid met de inter-

nationalepublieke orde'.Wordt door de Franse fis-

cale administratie als strijdig beschouwd met de

internationale publieke orde: een Belgische wet-

telijke samenwoning aangegaan tussen broers en

zussery dan wel ascendenten en descendentery

die dus niet zou worden gelijkgesteld met de

Franse pacs en zodus logischerwijze niet het

voorwerp zou uitmaken van een gemeenschap-

pelijke aanslag inzake IFI.

Minderjarige kinderen maken eveneens deel uit
van de foyer fiscal, hun belastbaar vermogen

wordt meegeteld bij dat van de ouder(s) die het
recht van beheer over hen uitoefent/uitoefenen.

Verder is de aruchtgebruiker of titularis aan een

recht aan gebruik of bewoning IFI verschuldigd over

de waarde van de volle eigendom van de betrok-
ken goederenl3. Enkel in zeer specifieke gevallen

is een tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker
verdeelde taxatie mogelijk.

W¡,¡,nonnnc BELASTBARE BASrs NAAR

FRANS RECHT

a) Frans onroerend goed

De belastbare basis stemt overeen met de venale

waarde van het onroerend goed op 1 januari van
het betrokken jaar, zijnde de waarde die een

potentiële koper bereid zott zijn te betalen voor
de door de belastingplichtige aangehouden acti-

va. Uiteraard zal een potentiële koper zijn prijs
drukken indien de aangeboden activa slechts een

onverdeeld deel betreft, dan wel het voorwerp
uitmaakt van een langdurige huurovereenkomst.

Om hiermee rekening te houden wordt, on-

danks het feit dat deze niet voorzien zijn bij wet

en voortgaand op wat onder de ISF gebruikelijk
was (en ook aanvaard werd door de fiscale admi-
nistratie), in de praktijk een décote loegepast op

de waarde ingeval van onverdeeldheid (door-

gaans 20"/') dan wel ingeval van verhuur (door-

gaans 20"/o maar uiteraard heeft de duurtijd van

de huurovereenkomst een impact op de décote

en zal deze verantwoord moeten zijn gelet op de

context van het concreet dossier).

Het Franse Hof van Cassatie oordeelde in een

arrest van 16 februari 20'1.6 in een ISF-zaak dat de

décote ingeval van onverdeeldheid cumuleerbaar

is met de décote wegens verhuur, hetgeen een

significante impact kan hebben op de finale taxa-

tie1a.

b) SCI met Frans onroerend goed - bepalen
van de 'belastbare fractie'

Zoals hierboven vermeld, behoort tot de belast-

bare basis van de IFI de fractie van de waarde

van aandelen (in binnen of buiten Frankrijk ge-

vestigde vennootschappen) die Franse onroeren-

de goederen of rechten vertegenwoordigt.
Hoe wordt deze fractie berekend?

Artikel 965, zdu lid CGI stelt dienaangaande

het volgende: "Pour déterminer la fraction [ ], il est

øppliqué à lø oaleur des pørts ou actions [. . .] un coeffi-

cient correspondant au røpport entre, d'une part, la

aaleur aénale réelle des biens ou droits immobiliers

imposables et, le cas échéant, Ia aaleur des pørts ou ac-

tions représentøtiaes de ces mêmes biens et, d'autre

part, lø aaleur aénale réelle de I'ensemble des øctifs de

la société [ ]"

De formule is dus:

Belastbare fractie =

Venale waarde van de aandelen ' Coëfficiënt

^.:î1.!, Venale@Loettrcent = 

-

Venale waaarde activa vennootschap

Neem nu het eenvoudig voorbeeld van een Bel-

gisch echtpaar dat 100% van de aandelen van een

SCI aanhoudt dewelke eigenaar is van een Frans

onroerend goed met een venale waarde van

c.

1.2. httpl lbofip.impots.gouv.frlbofip/348-PGP.htm1?identifiant=BOI-IR-CHAMP-20-10-20140326 nr.790.
13. Art. 968 CGL
14. Concreet aanvaardde het Franse Hof van Cassatie de toepassing van twee décotes van 20o/", zijnde een finale décote van 36Yo

(20o/o + (80 " 20%)), niet 40%.
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1.500.000 EUR, daarnaast 200.000 EUR liquiditei-
ten aanhoudt en een bankschuld van
700.000 EUR.

De berekening gebeurt dan als volgt:

' waarde van de aandelen van de SCI =

1.s00.000 EUR + 200.000 EUR - 700.000

EUR = 1.000.000 EUR
. coëfficiënt = 1.500,000 / 1.500,000 + 200.000

=88,23%
, belastbare fractie voor IFI = 1.000,000 EUR

* 88,23"/" = 882.300 EUR,

Het spreekt voor zich dat deze berekening com-
plexer wordt naarmate het aantal tussengeplaats-
te entiteiten, doch deze situaties behoren niet tot
de scope van huidige bijdrage.

Doorgaans wordt er in het kader van een SCI
eveneens een décote toegepast (tussen L0% en
2oo/ù1s.

Wat betreft de waardering van de 'Venale waar-
de uan de aandelen'voor de toepassing van boven-
staande formule, is het van belang op te merken
dat artikel9T3 CGI voorziet dat met bepaalde
schulden geen of slechts deels rekening wordt ge-
houden (en deze dus niet (volledig) in aftrek
worden genomen).

Zo wordt er helemaal geen rekening gehouden

met de schuld ontstaqn naør aanleiding aøn de aan-

koop door de SCI 7)øn een door debelastingplichtige (of

een lid aan zijn foyer fiscøl) øangehouden onroerend

goed of recht wnnneer hij deze SCI controleert (zelf

dqn 7.0e1 samen met leden aan zijn foyer fiscal), onge-

acht bij wie de schuld werd øangegaan, tenzij wordt
bewezen dat de schuld niet werd aangegaan met
een hoofdzakelijk fiscaal doel (objectif principøle-

ment fiscal).
Verder wordt er slechts gedeeltelijkl6 rekening

gehouden met schulden rechtstreeks of onrecht-
streeks aangegaan door de SClvoor de aankoop van
een belastbaar onroerend goed of -recht of uitga-
ven die er verband mee houden bij:

r de belastingplichtige of diens foyer fiscal,
tenzij bewezen wordt dat de schuld niet
werd aangegaan met een hoofdzakelijk fis-
caal doel;

ã een ascendent, descendentlT, broer of zus

van de belastingplichtige of van leden van
diens foyer fiscal, tenzij het 'normaal karak-
ter' van de leningsvoorwaarden wordt be-

wezen;

een vennootschap die, rechtstreeks dan
wel onrechtstreeks middels één of meerde-
re tussengeplaatste vennootschappery ge-
controleerd wordt door de belastingplich-
tige of één of meerdere leden van diens
foyer fiscal, hun ascendentery descenden-
ten of broers of zussen, tenzij bewezen
wordt dat de schuld niet werd aangegaan

met een hoofdzakelijk fiscaal doel.

Wat betreft het bewijs dat de schuld niet met een
hoofdzakelijk fiscaal doel werd aangegaan, stelt
de BOFIP18 dat een ander dan hoofdzakelijk fis-
caal doel wordt geacht aanwezig te kunnen zijn
wanneer de lening werd aangegaan vóór de in
werking treding van de IFI op 1,.1.201.8, dan wel
lange tijd voordat de foyer fiscal de IFI verschul-
digd werd. Oude schulden en rekening-couran-
ten zouden zodus mogelijks kunnen ontsnappen
aan de uitsluiting. Maar wanneer deze van recen-

tere datum ziin, is dit uiteraard veel minder voor
de hand liggend.

D. AFTREKBAAR PASSIEF

Ging de belastingplichtige schulden aan voor de

verwerving van zijn belastbaar actief, bijvoor-
beeld het Frans onroerend goed zelf dan wel de

aandelen van de SCI (die het Frans onroerend
goed aanhoudt), dan zijn deze onder bepaalde
voorwaarden aftrekbaar van de IFL

Zijn aftrekbaar, indien frangegaan door de belas-

tingplichtige (of leden aan diens foyer fiscal) en effec-

tief door hem/hen gedragen voor zover aanwezig
op 1 januari van het betrokken IFI-jaar:

r voor wat betreft rechtstreeks aangehouden
onroerende goederen: schulden die ver-
band houden met hun aankoop, herstellin-

B€n, onderhoud, verbeteringswerkery
bouw- en heropbouwwerken, uitbrei-
dingswerken en eventuele belastingen

]

15. Het gaat dan om een décote wegens illiquiditeit gelet op de overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de SCI.
16. Pro rata in functie van de door de belastingplichtige en diens foyer fiscal aangehouden participatie in de vennootschap.
17' Het gaat hier over een descendent die zelf geen deel uitmaakt van de foyer fiscal van de belastingplichtige.
18. Bulletin Officiel des Finances publiques-Impôts pAT-IFI-20-30-30-S 240-081061201.8
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(waarbij de belasting op inkomsten gege-

nereerd door het onroerend goed uitgeslo-
ten zijn);
voor wat betreft aandelen in in Frankrijk of
in het buitenland gevestigde vennoot-
schappen die (rechtstreeks of onrecht-

streeks) rechten in Franse onroerende goe-

deren of rechten vertegenwoordigen:
schulden die verband houden met hun
aankoop,

De vraag stelde zich of leningen aangegaan in het

kader van de herfinønciering van een voormalige
lening in aftrek kon worden genomen. De fiscale

administratie antwoordt deze vraag positief in de

BOFIP19.

Een bullet-lening wordt afgetrokken alsof het
een lineaire lening was (met jaarlijkse kapitaalaf-
lossing). Verder worden leningen zonder eindterm,

geacht over een duurtijd van 20 jaar te lopen,

Merk op dat deze aftrekbeperkingen bij wet en-

kel werden voorzien in hoofde van de belasting-
plichtige zelf maar niet bij de regels inzake de be-

rekening van de belastbare fractie van aandelen

van een vennootschap die Frans onroerend goed

aanhoudt (cf. supra). Wellicht is dit een vergetel-

heid en valt het te verwachten dat dit ter gelegen-

heid van een volgende Loi de Finances aangepast

zal worden. Ondertussen blijft de notie van'abus
de droit' uiteraard eventueel inroepbaar door de

Franse fiscus.

Zijn verder niet aftrekbaar, schulden aange-

gaan bij:

' de belastingplichtige of diens foyer fiscøL,
rechtstreeks dan wel onrechtstreeks mid-
dels één of meerdere tussengeplaatste ven-

nootschappen;
I een ascendent, een descendent20, een broer

of een zus van de belastingplichtige of van
een lid van diens foyer fiscal, tenzij het
'normaal karakter' van de leningsvoor-
waarden bewezen wordt;

: een vennootschap die, rechtstreeks dan

wel onrechtstreeks middels één of meerde-

re tussengeplaatste vennootschappen, ge-

controleerd wordt door de belastingplich-

tige of één of meerdere leden van diens

foyer fiscal, tenzij het 'normaal karakter'
van de leningsvoorwaarden bewezen

wordt;

Last but not leøst, voorziet artikel 974,MGI nog

in een aftrekplafond wanneer:
r de waarde van de belastbare onroerende

goederen en -rechten / aandelen 5.000.000

EUR overstijgt;
Én
r de toegestane aftrek van de schulden meer

dan 60"/" van deze waarde zou betreffen.

In zulk geval is de aftrek van het deel van de af-

trekbare schulden boven deze grens van 60o/",be-

perkt tot 50o/o, tenzij de belastingplichtige bewijst
dat de schuld niet werd aangegaan met een

hoofdzakelijk fiscaal doel.

Stel dat ouders een Bordeaux-kasteel en

wijnakkers kochten waarvan de waarde op

L.1.2018 8.500.000 EUR bedroeg en dat zij hier-
voor een lening aangingen van 7.500.000 EUR.

Aangezien de venale waarde van het goed meer

dan 5.000.000 EUR bedraagt en dat de aftrek van

de schuld meer dan 600/o van deze waarde zou

betreffeo is de aftrekbeperking van toepassing

en zal slechts een bedrag van 6.300.000 EUR

((8.500.000 " 60%) + (7.500.000 - (8.500.000 EUR *

60%)) l2) in aftrek mogen worden genomery het-

geen dus neerkomt op een'verlies' van aftrek van

1,200.000 EUR.

E. BNTNSIINCVERMINDERING

Onder bepaalde omstandigheden, kunnen giften
aan goede doelen voor 75o/" aanleiding geven tot
een belastingvermindering van de IFI, geplafon-

neerd aan 50.000 EUR21.

3. CoNcLusrE

Het gebruik van een SCI als controle-entiteit
heeft ook vandaag nog vele voordelen. Op het

t

19. "Est déductible la dette résultant d'un rachat de prêt par un établissement bancaire iorsque la dette correspondant au prêt
racheté était elle-même déductible", BOI-PAT-IFI-20-40-10-20180608, ¡r 170.
20. Het gaat hier over een descendent die zelf geen deel uitmaakt van de foyer fiscal van de belastingplichtige.
21. Art.978 CGI
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vlak van IFI, is er geen enkele reden om niet te

opteren voor een SCI. Verder kan het gebruik van
een SCI bepaalde voordelen biedeo zoals de niet-
belastbaarheid in Frankrijk van de meerwaarde
die wordt gerealiseerd bij de verkoop van de aan-
delen van een SCI, daar de heffingsbevoegdheid
aan België toekomt krachtens het Verdrag en dat
België dergelijke meerwaarde vrijstelt wanneer
deze kadert binnen het normaal beheer van een
privévermogen.

Verder maken aandelen van een SCI deel uit
van het in Belgie belastbaar vermogen in het ka-
der van een successie en de maximumtarieven in-
zake successierechten zijn in België toch nog at-

tractiever dan in Frankrijk (27% of.30% vs. 45%),

zij het dat deze ook vermeden kunnen worden
middels een doordachte successieplanning die
uiteraard best bij de aankoop wordt opgezet.

Probleem blijft natuurlijk wel dat de dividen-
den uitgekeerd door een SCI ingevolge boven-
vermelde rechtspraak van het Hof van Cassatie

in Belgie belastbaar zijn in hoofde van de ven-
noot Belgisch rijksinwoner, ondanks het feit dat
taxatie al plaatsvond in Frankrijk. Hopelijk zal de

hernegociatie van het Frans-Belgisch verdrag tot
vermijding van dubbele belasting inzake inkom-
stenbelastingen hier in de toekomst een oplossing
voor bieden.
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