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• aan de kant van de appellant (maar te zijnen laste blijvend):

- bijdrage Begrotingsfonds hoger beroep: 20 EUR

• aan de kant van de geïntimeerde:

- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 6.000 EUR

Waar

D. Vandeputte, kamervoorzitter, alleenrechtsprekend.

Noot

Driemaal is niet altijd scheepsrecht

In een eerder naar de feiten opmerkelijk arrest van

14 januari 2020 bevestigt het hof van beroep te Gent vast-

staande rechtspraak dat een door de belastingplichtige laat-

tijdig ingediend bezwaarschrift niet uitsluit dat alsnog ont-

heffing van ambtswege wegens overbelasting kan worden

verleend. De directoriale beslissing waarin het verzoek tot

ontheffing van ambtswege wordt afgewezen wordt evenwel

onherroepelijk en verkrijgt administratief gezag van gewijsde

indien de belastingplichtige nalaat om tegen deze beslissing

tijdig een vordering in rechte in te stellen. Te beoordelen naar

de feiten moet er dan worden nagegaan of deze administra-

tieve beslissing voldoende is gemotiveerd met betrekking tot

de grond van de zaak. In voorkomend geval en in de mate

dat er geen nieuwe grieven door de belastingplichtige in een

tweede verzoek tot ontheffing van ambtswege worden inge-

roepen, is dit tweede verzoek onontvankelijk en bijgevolg

ook de gerechtelijke vordering gericht tegen de “tweede” ad-

ministratieve beslissing.

I.   Situering

A.   Feitenconstellatie en administratieve procedure

In 2009 realiseerde de belastingplichtige een belangrijke

meerwaarde over de verkoop van een bedrijfsgebouw. Deze

meerwaarde werd door de belastingplichtige niet aangegeven

als belastbaar inkomen in de personenbelasting. Naar aanlei-

ding van een fiscale controle over aanslagjaar 2010 stelt de

fiscale administratie dat de over deze verkoop gerealiseerde

meerwaarde belastbaar is en in de aangifte personenbelasting

diende te worden opgenomen. Op 6 juli 2013 vestigt zij een

aanslag overeenkomstig.

Voor aanslagjaar 2011 laat de belastingplichtige na om een

aangifte personenbelasting in te dienen. In reactie hierop

wordt op 12 oktober 2012 een kennisgeving van aanslag van

ambtswege aan de belastingplichtige verzonden waarin door

de administratie een indiciair tekort van 183.551 EUR en

een belastingverhoging van 10% wordt voorgehouden. Enig

antwoord van de belastingplichtige of zijn accountant bleef

uit, waardoor de administratie op 12 december 2012 over

ging tot een ambtshalve aanslag in de personenbelasting voor

een te betalen bedrag van 103.582,48 EUR.

Op 2 september 2013 werd door de accountant van de belas-

tingplichtige tegen beide aanslagen een bezwaarschrift inge-

diend. Bij brief van 16 september 2013 wordt het bezwaar

gedeeltelijk door de administratie verworpen op basis van

volgende gronden:

– voor wat betreft aanslagjaar 2010 werden bijkomende

inlichtingen gevraagd;

– voor wat betreft aanslagjaar 2011 werd het bezwaar als

laattijdig beschouwd. Het bezwaarschrift werd immers

buiten de termijn van 6 maanden van artikel 371, eerste

lid WIB 1992 ingediend;

– verder stelt de administratie nog dat niet is voldaan aan

de voorwaarden voor het verlenen van een ambtshalve

ontheffing cf. artikel 376 WIB 1992.

Voor wat betreft de indiciaire taxatie gevestigd voor aanslag-

jaar 2011 laat de accountant het hier niet bij zitten en pro-

beert hij op 14 oktober 2013 nogmaals om zijn grieven ge-

hoor te laten vinden door een formeel verzoek tot ontheffing

van ambtswege wegens “dubbele belasting en afdoende nieu-

we bescheiden” in te dienen cf. artikel 376, § 1 WIB 1992.

Volgens de accountant is het indiciaire tekort voor aanslag-

jaar 2011 door de controleagent zelf weerlegd gelet op de

taxatie van de gerealiseerde meerwaarde over de verkoop

van het onroerend goed in 2009. Indien met deze verkoopop-

brengst in de indiciaire taxatie voor aanslagjaar 2011 geen

rekening wordt gehouden, zo stelt de accountant, is er sprake

van dubbele belasting.

Bij directoriale beslissing van 24 februari 2014 werd het be-

zwaarschrift van 2 september 2013 (nogmaals) onontvanke-

lijk verklaard wegens laattijdigheid. Opnieuw werd gesteld

dat evenmin voldaan is aan de voorwaarden voor het verle-

nen van ambtshalve ontheffing van artikel 376 WIB 1992.

Uit het arrest blijkt niet of reeds in deze beslissing het verzoek

tot ontheffing van ambtswege van 14 oktober 2013 ook for-

meel werd verworpen.

Na het inmiddels verstreken zijn van de termijnen om deze

directoriale beslissing voor te leggen aan de beoordeling van

de rechter cf. artikel 1385undecies Ger.W., werd op

21 augustus 2015 door de accountant alsnog een tweede ver-

zoek tot ontheffing van ambtswege wegens dubbele belasting

ingediend. Opnieuw worden dezelfde argumenten als in het

eerste verzoek tot ontheffing van ambtswege aangehaald.

Maar ook nu vangt de belastingplichtige bot en wordt bij

beslissing van 21 januari 2016 dit (tweede) verzoek tot ont-

heffing van ambtswege onontvankelijk verklaard in de mate

dat reeds uitspraak werd gedaan bij directoriale beslissing

van 24 februari 2014. De adviseur-generaal kent daarbij wel

een ambtshalve ontheffing toe wegens materiële vergissing in

de mate dat in de indiciaire afrekening als te verantwoorden

uitgave met betrekking tot de aanschaffing van voertuigen

per vergissing een bedrag van 80.000 EUR in plaats van

38.657,04 EUR in aanmerking was genomen.

B.   Gerechtelijke procedure

De belastingplichtige besluit vervolgens om zijn geluk te be-

proeven voor de rechter en leidt op 21 april 2016 tegen de

directoriale beslissing van 21 januari 2016 een gerechtelijke
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procedure voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaan-

deren, afdeling Gent, in (rolnr. 16/1617/A).

Nadat bij vonnis van 31 oktober 2017 de eerste rechter de

vordering van de belastingplichtige ontoelaatbaar heeft ver-

klaard, beslist de belastingplichtige ook hiertegen beroep aan

te tekenen bij het hof van beroep te Gent.

Zowel de eerste rechter als het hof komen tot dezelfde vast-

stelling, met name dat het verzoek tot ontheffing van ambts-

wege van 21 augustus 2015 onontvankelijk was, aangezien

er reeds een definitieve directoriale beslissing over een (zelf-

de) verzoek tot ontheffing van ambtswege was genomen.

Volgens het hof bestaat er geen twijfel over dat de belasting-

plichtige op 14 oktober 2013 wel degelijk een (eerste) ver-

zoek tot ontheffing van ambtswege wegens dubbele belasting

heeft ingediend, waarna een definitief antwoord van de ad-

ministratie volgde bij beslissing van 24 februari 2014. In dit

antwoord heeft de adviseur-generaal onmiskenbaar en dui-

delijk geantwoord op de argumentatie van de belastingplich-

tige in haar eerste verzoek tot ontheffing van ambtswege.

Aangezien er tegen de directoriale beslissing van 24 februari

2014 niet tijdig een gerechtelijke vordering werd ingesteld, is

de beslissing van 24 februari 2014 onherroepelijk geworden

cf. artikel 376ter WIB 1992.

II.   Rechtsvraag

Het hof van beroep te Gent dient zich in zijn arrest van

14 januari 2020 te buigen over de vraag of in de kwestieuze

zaak sprake is van dubbele taxatie die een verzoek tot ont-

heffing van ambtswege kan verantwoorden cf. artikel 376,

§ 1 WIB 1992. Vooraleer over te kunnen gaan tot de beoor-

deling van grond van de zaak, dient echter een eerste horde

te worden genomen ter zake de ontvankelijkheid van de

rechtsvordering welke is gericht tegen de directoriale beslis-

sing van 21 januari 2016. Daarbij dient zich de vraag aan of

aan de eerste directoriale beslissing van 24 februari 2014 ad-

ministratief gezag van gewijsde moet worden verbonden en

dus of het nog mogelijk was om ook na deze beslissing een

tweede ontvankelijk verzoek tot ontheffing van ambtswege

in te dienen.

III.   Analyse

Ontheffing van ambtswege kan worden verleend van overbe-

lastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, uit dub-

bele belasting, alsmede van die welke zouden blijken uit af-

doende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het

laattijdig overleggen of inroepen kan worden verantwoord

door gewettigde redenen (art. 376, § 1 WIB 1992). Deze ont-

heffing van ambtswege moet niet alleen worden verleend

voor overbelastingen vastgesteld door de belastingschuldige,

maar ook voor overbelastingen vastgesteld door de adminis-

tratie. Zo blijkt onder meer ook uit de feiten die aan de

grondslag liggen van het arrest. In zijn beslissing van

21 januari 2016 wordt door de adviseur-generaal ontheffing

van ambtswege verleend wegens een rekenfout te wijten aan

de administratie zelf met betrekking tot de indiciaire afreke-

ning (i.e. een correctie in min van de aanschaffingswaarde

van voertuigen).

Aan dergelijke ontheffing van ambtswege worden twee for-

mele voorwaarden gekoppeld. Als eerste voorwaarde is ver-

eist dat de overbelastingen door de administratie worden

vastgesteld of aan de administratie werden bekendgemaakt

binnen een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van

het jaar waarin de belasting gevestigd werd1. Ook indien de

bezwaartermijn reeds verstreken is – zoals in casu het geval

was –, kan een belastingplichtige aldus n.a.v. een dubbele be-

lasting de fiscale administratie verzoeken om de ten onrechte

geheven belasting ongedaan te maken door een verzoek tot

ontheffing van ambtswege aan laatstgenoemde te richten.

Als tweede voorwaarde vereist artikel 376, § 1, 2° WIB 1992

dat de aanslag niet reeds het voorwerp mag zijn geweest van

een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven tot een defi-

nitieve beslissing “nopens de grond van de zaak”. Het hof

van beroep te Gent nam in dat verband reeds eerder in een

arrest van 26 november 2003 een strenge houding aan door

te besluiten dat een verzoek tot ontheffing van ambtswege

geen alternatief kan zijn voor een laattijdig bezwaarschrift en

de belastingplichtige derhalve geen ontheffing van ambtswe-

ge kan vragen van een aanslag die als gevolg van het verstrij-

ken van de bezwaartermijn definitief is geworden. Het Gent-

se hof werd bij arrest van 12 januari 2006 door het Hof van

Cassatie teruggefloten dat besloot dat ook in geval van laat-

tijdig bezwaarschrift alsnog als tijdig ingediend verzoek tot

ontheffing van ambtswege worden beschouwd voor zover de

vijfjarige termijn nog niet verstreken is2.

De omstandigheid dat door accountant van de belasting-

plichtige een laattijdig bezwaar werd ingediend tegen de aan-

slag, vormt dus geen beletsel dat ambtshalve ontheffing kan

worden verleend van die aanslag wegens overbelasting, zoals

nu ook door het hof van beroep te Gent impliciet wordt

bevestigd3. Volgens het hof heeft de adviseur-generaal bij di-

rectoriale beslissing van 24 februari 2014 onmiskenbaar en

duidelijk geantwoord op het (eerste) verzoek tot ambtshalve

ontheffing, welk bericht gericht en aangetekend verzonden

werd aan de belastingplichtige. Dat er ook bij de administra-

tie zelf géén betwisting bestaat omtrent het feit of in de geval-

len van laattijdig bezwaarschrift er nog ontheffing van

ambtswege mogelijk is, wordt ook bevestigd in haar admi-

nistratieve commentaren4. In de procedure in kwestie is ech-

ter niet duidelijk op basis waarvan de adviseur-generaal be-

sluit tot het niet voldaan zijn aan de voorwaarden van

artikel 376 WIB 1992, temeer daar deze stelling reeds werd

ingenomen vooraleer het eerste formele verzoek tot onthef-

fing van ambtswege door de accountant werd ingediend. Al-

1. Deze termijn van 5 jaar (voorheen 3 jaar) geldt sinds 29 december 2008. Voor de temporele toepassing van de gewijzigde bepalingen inzake de ambtshalve

ontheffing, zie: Circ. nr. Ci.RH.861/596.560 (AOIF nr. 3/2009), 30 januari 2009.

2. Cass. 12 januari 2006, TFR 2007, afl. 314, 83; Antwerpen 30 juni 1998, FJF, No. 99/25; Rb. Hasselt 25 maart 2009, TFR 2009, afl. 368, 801.

3. Cass. 12 januari 2006, TFR 2007, afl. 314, 83, met noot W. DEFOOR.

4. Com.IB 1992, nr. 376/5.
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leszins moet de uitsluitingsgrond voorzien in artikel 376,

§ 1, 2° WIB 1992 geïnterpreteerd worden in functie van haar

doel, met name verhinderen dat op basis van een verzoek tot

ontheffing van ambtswege een nieuwe beslissing nopens de

grond van de zaak genomen zou kunnen worden die in strijd

is met een eerdere beslissing omtrent een bezwaarschrift dat

in kracht van gewijsde is gegaan.

Het komt er daarbij niet zozeer op aan na te gaan of er reeds

een definitieve administratieve beslissing werd genomen op

grond van een eerder bezwaarschrift (formeel criterium),

maar wel welke de inhoud is van deze beslissing, bijvoor-

beeld een andere problematiek (inhoudelijk criterium)5. Het

hof van beroep te Luik kwam in die zin tot het besluit dat

indien het verzoek tot ambtshalve ontheffing gesteund is op

andere gronden dan de grieven van het afgewezen bezwaar-

schrift, de indiening van een verzoekschrift tot ambtshalve

ontheffing alsnog mogelijk is6. Ook bij het wetsontwerp dat

leidde tot de wet van 30 mei 1949 die het toenmalige

artikel 61, § 6 WIB 1992 aanvulde werd door de minister

opgemerkt: “Deze maatregel zal aan de administratie toela-

ten de strengheid van het principe der forclusie in grote mate

te verzachten. De toepassing van deze bepaling zal gedaan

worden in een geest van ruim begrip ingegeven door de zorg

de belastingplichtige niet meer te doen betalen dan hetgeen

hij in billijkheid verschuldigd is.”7.

In de concrete zaak waarin het Gentse hof zich moest uitspre-

ken is het volgens het hof echter zonneklaar dat reeds in de

eerste directoriale beslissing van 24 februari 2014, gericht

tegen zowel het ingediende bezwaarschrift als het eerste ver-

zoek tot ontheffing van ambtswege, duidelijk en afdoende op

de grieven van de belastingplichtige werd geantwoord. Bo-

vendien werd het tweede verzoek tot ambtshalve ontheffing

wegens onontvankelijkheid slechts afgewezen in de mate dat

reeds uitspraak was gedaan over de grieven van de belasting-

plichtige in de eerste directoriale beslissing. Overeenkomstig

artikel 376ter van het WIB 1992 geschiedt de kennisgeving

van de directoriale beslissing per aangetekende brief en is

deze beslissing onherroepelijk wanneer geen vordering is in-

gesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de in

artikel 1385undecies van het Ger.W. vermelde termijn. Het

feit dat tegen de eerste directoriale beslissing van 24 februari

2014 geen vordering in rechte werd ingesteld, lijkt louter een

gevolg te zijn van de nalatigheid van de accountant. Het

tweede verzoek tot ontheffing van ambtswege werd pas meer

dan één jaar na deze eerste directoriale beslissing ingediend

en is schijnbaar, gelet op het feit dat er geen nieuwe argumen-

tatie aan de zijde van de belastingplichtige werd ontwikkeld,

louter ingegeven om alsnog rechtsingang te vinden. Het

Gentse hof besloot in deze omstandigheden dat driemaal

géén scheepsrecht is. Zijn conclusie dat deze eerste directo-

riale beslissing onherroepelijk is geworden en dat aan deze

beslissing administratief gezag van gewijzigde moet worden

gekoppeld aangezien er tegen deze beslissing niet tijdig een

gerechtelijke vordering werd ingesteld, is dan ook in lijn met

de vaststaande rechtspraak.

Mariëlle RUELL

Associate Tiberghien Advocaten.

Stéphanie GABRIEL

Senior associate Tiberghien Advocaten.

Registratierechten

2020/40 Gent 17 december 2019

Fiscaal misbruik – Schenking van onroerend goed of van

aandelen

Een inbreng in natura van onroerende goederen in een ven-

nootschap, gevolgd door een schenking van de aandelen

wordt door de administratie ten onrechte belast als een

schenking van de bewuste onroerende goederen. De adminis-

tratie levert weliswaar het bewijs van het objectief element

van het fiscale misbruik: eenheid van opzet kon worden af-

geleid uit de inbreng met het oog op het doen van de schen-

king van de aandelen. Anderzijds toont de belastingplichtige

evenwel aan dat de keuze voor de geviseerde rechtshandelin-

gen verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken

van de registratierechten: het professioneel beheer van de

goederen en het faciliteren van het rendement van investerin-

gen met een beperking van het persoonlijk risico betreft een

gegronde niet fiscale motivering.

Moratoriuminteresten – Vergissing van de overheid

Het feit dat de Vlaamse Overheid de stelling is blijven ver-

dedigen dat de registratierechten verschuldigd waren,

betreft een vergissing in de zin van de wet, zodat moratoire

interesten verschuldigd zijn.

Abus fiscal – Donation de biens immeubles ou d’actions ou

parts

Un apport en nature de biens immeubles à une société, suivi

d’une donation des actions ou parts, est imposé à tort par

l’administration comme une donation des biens immeubles

5. D. JAECQUES, noot onder Luik 15 juni 2005, TFR 2006, afl. 298, 236 met verwijzing naar ook eerdere rechtspraak van het hof van beroep te Antwerpen dat

oordeelde dat nog een verzoek tot ambtshalve ontheffing kon worden bekomen nadat een definitieve uitspraak was gedaan omtrent een bezwaarschrift, indien

het verzoek tot ambtshalve ontheffing was gesteund op andere gronden dan diegene aangehaald in het bezwaarschrift. Antwerpen 5 maart 1984, FJF, No. 84/187.

6. Luik 15 juni 2005, TFR 2006, afl. 298, 236 met noot D. JAECQUES.

7. Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 1948-49, nr. 323, p. 4, zoals ook uitgebreid geciteerd door I. DE TROYER, noot onder Cass. 29 juni 2018, TFR 2019,

afl. 555, 125-127.
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