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Het fiscale gunstregime voor auteursrechten is ook van toepassing op vergoedingen voor het

gebruiksrecht op een computerprogramma. Correcte waardering van de vergoeding is een

aandachtspunt. Toepassing van het gunstregime maakt bovendien geen misbruik uit (ruling nr

2013.230, 10 september 201-3).

Sinds 1 januari 2008 worden vergoedingen voor de cessie of concessie van auteursrechten belast als

roerende ¡nkomsten (art. L7 5 L 5" WIB 92). Een belastingheffing als beroepsinkomen is wettelijk niet

mogelijk, tenzij in de mate dat de inkomsten (niet geïndexeerd) het plafond van € 37 500

overschrijden (€ 56 450 voor aj.20L4 en € 57 080 voor aj. 20L5). Opdat inkomsten voor die regeling

in aanmerking zouden kunnen komen, is vereist dat het werk waarmee inkomsten worden behaald,

auteursrechtelijk beschermd is en dat de inkomsten een vergoeding zijn voor de cessie of concessie

van de rechten op het werk.

ln een pas gepubliceerde ruling (nr. 2013.230,10 september 2013) heeft de rulingdienst in een

concreet dossier bevestigd dat die fiscale regeling ook kan worden toegepast als natuurlijke

personen vergoedingen ontvangen voor het toestaan van een gebruiksrecht op een door hen

ontwikkeld computerprogramma. De ruling betreft drie vennoten van een bvba die samen een

computerprogramma hadden ontwikkeld, en een gebruiksrecht voor vijf jaar hadden toegestaan aan

hun bvba. De bvba betaalt daarvoor een royalty van L5 % op de omzet die ze aan de hand van de

exploitatie van het computerprogramma realiseert.

ln de ruling stelt de rulingdienst dat in drie stappen moet worden geredeneerd om te beoordelen of

artikel 77, g t,5' WIB 92 van toepassing is :

- valt het werk waarop rechten zijn overgedragen, onder de auteurswet van t994?

heeft de genieter van de inkomsten vermogensrechten gecedeerd of in 'concessie' gegeven ?

komen de inkomsten voort uit die cessie of concessie?

Ook computerprogramma's
Voor wat de eerste vraag betreft, merkt de rulingdienst op dat computerprogramma's (met inbegrip

van het voorbereidende materiaal) auteursrechtelijk worden beschermd en gelijk worden gesteld

met werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie voor de bescherming van de Werken

van letterkunde en kunst (art. l softwarewet, richtlijn 9L/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991

betreffende d e rechtsbescherm i ng va n co m puterprogra m ma's)'

De minister van Financiën had dat al bevestigd. Vergoedingen voor de cessie of concessie van

rechten op computerprogramma's in de zin van de 'softwarewet' kunnen onder artikel 17, $ 1, 5'

WtB 92 vallen (Vr. nr. 5-1265 Senator Wouter Beke, 9 februari 2}tt). Tot dan toe was twijfel mogelijk

omdat artikel L7, g !,5" uitdrukkelijk verwijst naar de auteurswet (wet van 30 juni L994 betreffende

het auteursrecht en de naburige rechten) maar niet naar de softwarewet van dezelfde datum (wet

van 30 juni 1994 houdende omzetting van de richtlijn van 14 mei L991). Maar zoals de minister en de

rulingdienst aangeven, zijn computerprogramma's niet uitgesloten van het toepassingsgebied van de



'algemene' auteurswet, vermits artikel 1 softwarewet bepaalt dat computerprogramma's <worden

beschermd door het auteursrecht en worden gelijkgesteld met werken van letterkunde in de zin van

de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst>.

ln casu stelt de rulingdienst vast dat de software onder de bescherming van de auteurswet van 30

juni 1994 valt, en dat het programma zowel voldoet aan de originaliteitsvereiste die die wet als

voorwaarde stelt (het moet gaan om een intellectuele creatie van de auteurs) als aan de vereiste dat

het werk in een bepaalde concrete vorm moet zijn gegoten. Het antwoord op de eerste vraag is dus

bevestigend.

ln zake de tweede voorwaarde (cessie of concessie van vermogensrechten) stelt de rulingdienst vast

dat er effectief een concessie is van auteursrechten op het computerprogramma dat door de bvba

wordt geëxploiteerd.

Hoe hoog kan vergoeding zijn ?

De rulingdienst besteedt verder veel aandacht aan de derde voorwaarde, met name dat de

inkomsten onder het fiscale regime van artikel 17,5 1,,5' WIB 92 kunnen vallen op voorwaarde dat

ze effectief verband houden met de concessie van auteursrechten op het computerprogramma,
m.a.w. dat (een deelvan) de inkomsten geen vergoeding vormen voor iets anders, bv. materiële
prestaties als zelfstandige.

Daaraan knoopt de rulingdienst de vraag vast naar de correcte waardering van de auteursrechten,

die marktconform moet zijn. M.a.w. de vergoeding moet beantwoorden aan de prijs die bedongen

zou worden tussen onafhankelijke partijen. De rulingdienst lijst op welke factoren mee in overweging

moeten worden genomen :

is het toegekende gebruiksrecht exclusief of niet ?

zijn er gelijkaardige producten verkrijgbaar op de markt ?

is er voldoende (vraag op de) markt om de exploitatie van de bewuste software mogelijk te

maken ?

kan de software een hoge toegevoegde waarde genereren voor de gebruiker ?

elk percentage van de omzet houdt verband met exploitatie van de software ?

wat is de levensduur van de software en de competitieve voordelen, en kan de software nog

worden verbeterd om zijn marktwaarde te behouden ?

is het voor de onderneming mogelijk om na de betaling van de royalty nog voldoende winst te

maken ?

De rulingdienst verwijst vervolgens naar een transfer pricing-studie die de aanvragers hadden

voorbereid. Van de 4l- softwarelicenties tussen onafhankelijke partijen die de aanvragers hadden

gevonden, komen er 24 niet in aanmerking omdat ze onvoldoende vergelijkbaar zijn met het contract

van de rulingaanvragers. Ook de overige 17 contracten zijn blijkbaar niet vergelijkbaar voor wat het

voorwerp van de licenties betreft, maar zijn wel nuttig voor de licentievoorwaarden (en dus ook de

grootte van de vergoeding). De rulingdienst stelt vast dat royalty's in het algemeen vrij laag

gewaardeerd worden, zowel wanneer de royalty op de bruto- als op de nettoverkopen wordt

berekend : eerste kwartiel :2,5 %; mediaan: 5 à 6 %; derde kwartiel : !5 % (op brutoverkopen) tot 2L

% (op nettoverkopen).



Er zijn in de ogen van de rulingdienst argumenten om eerder naar de bovenkant van die range te

neigen. Zo is het computerprogramma onmisbaar voor de omzet van de bvba, omdat die uitsluitend

voortkomt uit het toestaan van licenties erop en dienstverlening die er rechtstreeks mee

samenhangt. Voorts ¡s het programma het best beschikbare in de markt, de bvba is ongeveer de

enige onderneming die van de bewuste toepassingen haar core business maakt, de bvba kan op de

licentie nog een marge van 50 % realiseren, ze heeftwereldwijd een ruim marktaandeel, en de

licentie zaleen grote omzet mogelijk maken. Bovendien zullen de auteurs het programma verder

aanpassen. Op grond van die bijkomende overwegingen komt de rulingdienst tot de conclusie dat L5

% in casu een marktconforme royalty is.

Opsplitsing
De vergoeding die voor een belastingheffing op grond van artikel L7,5 L,5" WIB 92 in aanmerking

komt, bedraagt dus !5Yovan de omzet van de bvba. Over een vergoeding voor materiële prestaties

die buiten de toepassingssfeer van artikel 77,5 1,5" valt, wordt niet gesproken. Dat komt omdat de

vennoten een gebruiksrecht toestaan op een computerprogramma dat al ontwikkeld is, en waarover

de vennoten al beschikken op het ogenblik dat er een gebruiksrecht wordt toegestaan. Zodoende ligt

deze ruling in lijn met een eerdere ruling over de vergoeding van een fotograaf die vergoedingen int

voor de overdracht van foto's die hij in voorraad had (ruling nr. 900.413, 1 december 2009). Die

vergoeding kwam voor l-00 % in aanmerking voor een belastingheffing op grond van artikel 17, S L,

5' WIB 92. Van een opdeling tussen roerende inkomsten en een vergoeding voor materiële prestaties

die als beroepsinkomen zou moeten worden belast, is geen sprake als er alleen lP-rechten worden

overgedragen en geen materiële prestaties worden verricht.

Men moet er zich dus voor hoeden om een onterechte vergelijking te maken van het percentage van

L5 % met percentages die eerder al zijn genoemd om vergoedingen die onder artikel 17,5 I,5" WIB

92 vallen, te onderscheiden van vergoedingen die materiële prestaties vergoeden. Zo is er een ruling

waar een SO/SO-opsplitsing werd gemaakt bij sprekers op seminaries die aan de organisator

toestemming verlenen om hun cursus ter beschikking te stellen van de deelnemers (ruling nr.

2072.102,24 april2Ot2). Verder is er ook de opdeling 70/30 voor freelancejournalisten in

hoofdberoep zoals vastgelegd in het akkoord tussen de Vlaamse Vereniging voor Journalisten en de

Vlaamse dagbladpers (7O%voor materiële prestaties en 30 % voor overdracht van auteursrechten)

(zie ook C. Coudron in Fisc. Act. 2010, n/Ll.

Die situaties zijn totaal verschillend van de situatie die aan de hier besproken ruling ten grondslag

ligt:

in de besproken ruling gaat het niet om een opdeling tussen een vergoeding voor een

gebruiksrecht op auteursrechtelijk beschermde creaties enerzijds en materiële prestaties

anderzijds. ln die zin betreft het dan ook totaal verschillende situaties. De ruling vermeldt niet

hoe groot de eventuele zaakvoerders- (of andere) vergoeding is die de drie vennoten al dan niet

ontvangen;

bij journalisten wordt de 70/30-opdeling gemaakt in functie van de totale vergoeding die de

journalist voor zijn werk ontvangt. ln de hier besproken ruling wordt de royalty van L5 %

berekend op de omzet die de'licentienemer'realiseert met het computerprogramma. De30%

bij journalisten en de 15 % in de nieuwe ruling hebben dan ook totaal andere

refe re ntiegroothede n;

wat ook verschilt, is dat de vergoeding van 30 % voor journalisten een vergoeding betreft voor

de eenmalige overdracht ('cessie') van de lP-rechten (intellectuele eigendom) op de teksten die

de auteurs voortdurend maken. De vergoeding van L5 %in ruling nr. 2013.23O betreft een



licentie m.b.t. een bestaand computerprogramma, en de vergoeding wordt jaar na jaar

toegekend.

Ten slotte moet men ook voor ogen houden dat elke waardering in zake auteursrechten moet
worden beoordeeld in de concrete, feitelijke situatie, en dat die heel erg kan verschillen.

Opvallend is voorts dat de rulingdienst er in de ruling van uit gaat dat de vergoedingen wegens de

cessie of concessie van auteursrechten automatisch als beroepsinkomsten worden belast in de mate

dat het bewuste grensbedrag van € 37 500 (voor aj.2OL4 € 56 450) overschreden is. Uit de wettekst
kan echter niet worden afgeleid dat het overschrijden van het grensbedrag automatisch leidt tot
belasting als beroepsinkomen. Dat is geen automatisme vermits artikel 37 WIB 92 vereist dat wordt
aangetoond dat de auteursrechten door de auteur <gebruikt worden voor het uitoefenen van de

beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten>. Op dat facet wordt in de ruling eigenlijk
niet ingegaan.

Geen'fiscaal misbruik'
lnteressant aan ruling nr.2Ot3.23O is dat hij ook bevestigt dat toepassing van de regeling van artikel
17,5 t,5' WIB 92 niet beschouwd kan worden als fiscaal misbruik. Dat de rulingdienst zich ook over
misbruik uitspreekt, verdient alle lof. Want het doel van een ruling bestaat er precies in

rechtszekerheid te creëren. Die rechtszekerheid zou maar half zijn als de ruling zich niet zou

uitspreken over fiscaal misbruik (zie Fisc. Act. 2013, 3t/t en2012, LO/s).

Om te bevestigen dat er van fiscaal misbruik geen sprake is, wordt eerst en vooral verwezen naar het
gegeven dat de wetgever duidelijk een specifieke regeling voor vergoedingen uit de cessie of
concessie van auteursrechten in de wet heeft ingeschreven. Verder wordt ook onder meer verwezen

naar de niet-fiscale motieven die aan de software-licentie ten grondslag liggen. Het

computerprogramma dat de drie vennoten van de bvba hebben ontwikkeld, speelt ímmers een

centrale rol in de commerciële activiteiten van de bvba : de bvba kent gebruiksrechten op het

computerprogramma toe aan haar klanten, en de aan haar klanten geleverde diensten worden op

grond van het programma ontwikkeld. Zonder het computerprogramma zou de bvba bij wijze van

spreken geen omzet kunnen draaien. Vandaar dat het voor de bvba belangrijk is dat zij

rechtszekerheid heeft - via een uitdrukkelijke vergoeding voor de afstand van auteursrechten - over

de mogelijkheid om het programma voor haar activiteiten te kunnen gebruiken (ook bv. mocht één

van de drie vennoten de bvba verlaten en/of in onmin zou komen met de andere vennoten).

Men zou weliswaar kunnen denken dat de rechten stilzwijgend overgedragen zijn aan de bvba. Want

luidens artikel 3 van de softwarewet wordt de 'werkgever' geacht verkrijger te zijn van de

vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma's die zijn gemaakt door werknemers bij

de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever, als dat bij overeenkomst of statutair
niet uitdrukkelijk uitgesloten wordt. Maarvolgens het Hof van Cassatie is die wettelijlie bepaling niet

van toepassing op een zaakvoerder (Cass. 3 juni 2010). Bijgevolg was het noodzakelijk om de

auteursrechten op het computerprogramma uitdrukkelijk contractueel te regelen, en wel om het

toestaan van gebruiksrechten op het programma door de bvba aan haar klanten te kunnen

garanderen. Men kan immers geen gebruiksrechten op software toestaan aan een 'derde' indien

men zelf geen rechten heeft op die software (Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse

habet - niemand kan meer rechten overdragen dan hij er zelf heeft). Het is voor de bvba dus zeer

relevant om een licentie te nemen voor het gebruik van de software, om zo de continuiteit van haar

eigen commerciële activiteiten te kunnen garanderen.
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