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Registratie- en successierecht:
meer informatie over de
antimisbruikbepaling.

De belastingadministratie heeft op
19 juli 2012 een tweede circulaire
gepubliceerd met betrekking tot de
antimisbruikbepaling in fiscale zaken.
Ter verduidelijking hiervan zijn er
twee lijsten gecreëerd: een eerste lijst
met gevallen die niet als antimisbruik
worden beschouwd en een tweede met
gevallen die wel onder de bepaling
vallen.
Sébastien Renard
estate planner

Rechtshandelingen die niet beschouwd worden als
fiscaal misbruik
De circulaire somt de rechtshandelingen op waarvoor de administratie
meent dat de antimisbruikbepaling geen toepassing zal vinden. Dit
zal slechts het geval zijn wanneer ze « geen deel uitmaken van een
gecombineerde constructie» 1.
• Schenking door middel van een handgift of een bankgift;
• Schenking bij een akte verleden voor een niet-Belgische notaris;
• Gefaseerde schenking van onroerende goederen met tussenperiode
van meer dan drie jaar;
• Schenking onder last;

• Schenking onder ontbindende voorwaarde;
• Schenking door grootouders aan kind(eren) en/of kleinkind(eren);
• Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of ander levenslang
recht;
• Schenking waarop een verlaagd registratierecht voor schenkingen
toepasselijk is;
• Schenking die een in het wetboek registratierechten voorziene
vrijstelling geniet;
• Tontine- en aanwasclausules2;
• Testament met maximale benutting van gunstregimes (vb. legaat
aan de langstlevende echtgenoot van de geheelheid volle eigendom
van de gezinswoning in Vlaanderen);
• Testament met zgn. « generation skipping ». In dit geval wordt
het volledige vermogen van de betrokkene gelegateerd aan de
kleinkinderen. Meestal zullen er meer kleinkinderen dan kinderen
zijn wat zorgt voor een grotere spreiding dan de wettelijke
erfopvolging. Het vermogen wordt maar één keer vererfd en er
worden dus slechts één keer successierechten betaald.
• Kinderloos vrijgezel testament. Wanneer een terminaal zieke
persoon3 echtgeno(o)t(e) noch kinderen nalaat wordt er in bepaalde gevallen een ‘kinderloos vrijgezel testament’ opgemaakt als
er zowel nog één ouder als broers en/of zussen zijn. Wanneer in
dergelijke situatie geen testament wordt opgemaakt zal volgens de
wettelijke erfopvolging slechts een kwart naar de ouder gaan en de
rest zal toekomen aan de broers en zussen (aan het hogere tarief
in de zijlijn). In het ‘kinderloos vrijgezel testament’ zal dus bepaald
worden dat het ganse vermogen naar de ouder gaat. In de meeste
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gevallen is het de bedoeling de nalatenschap in twee keer te laten
vererven (eerst kind – ouder, en daarna ouder – kind, dus tweemaal
aan het tarief rechte lijn).
• Duo-legaat, voor zover dit na verrekening van de last, resulteert
in een substantiële nettobevoordeling van de vereniging. Bij een
duo-legaat legateert de overledene een bepaald deel van zijn
nalatenschap aan een vereniging (meestal een VZW) of stichting
die belast wordt aan een verlaagd tarief (art. 59 W. Succ), met als
last de successierechten te betalen verschuldigd door de andere
erfopvolgers (die onderhevig zijn aan een hoger en progressief
tarief).
De administratie is van oordeel dat deze vorm van successieplanning
in de gevallen waarin zij resulteert in een onbeduidende of zelfs
onbestaande nettobevoordeling van de vereniging, dient te worden
beschouwd als louter ingegeven uit fiscale bedoelingen en dus als
fiscaal misbruik dient te worden bestempeld, op basis van frustratie
van de progressiviteit en het tarief (art. 48 W. Succ).

Rechtshandelingen die beschouwd worden als fiscaal
misbruik
Hierna hernemen we de opsomming van de rechtshandelingen die
de administratie beschouwt als fiscaal misbruik. De belastingplichtige
behoudt steeds de mogelijkheid aan te tonen dat zijn keuze voor deze
rechtshandeling of rechtshandelingen werd ingegeven door andere
dan fiscale motieven.
• Eénzijdige verblijvingsbedingen of bedingen van ongelijke verdelingen van de huwelijksgemeenschap, losgekoppeld van een overlevingsvoorwaarde (beter bekend als sterfhuisclausule) (frustreert
art. 5 W.Succ.)
• Gesplitste aankoop (blote eigendom en vruchtgebruik) van goederen
voorafgegaan door een al dan niet geregistreerde4 schenking van
de benodigde gelden door de verkrijger van het vruchtgebruik aan
de verkrijger van de blote eigendom mits er éénheid van opzet
aanwezig is (frustreert art. 9 W.Succ.5)
• Erfpachtconstructie : een gesplitste aankoop van onroerend goed
door gelieerde vennootschappen (frustreert art. 44 W.Reg.)
• Inbreng door één echtgenoot van goederen in de huwelijksgemeenschap, gevolgd door een schenking door beide echtgenoten,
mits er éénheid van opzet aanwezig is (frustreert heffingsgrondslag
en progressiviteit art. 131 W.Reg.)
• Uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen,
gevolgd door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten,
meestal onder de ontbindende voorwaarde voor de schenking
gedaan aan de eerststervende echtgenoot (frustreert art. 5 W.Succ.)

• “Ik opa” testament
Bij een ik-opa testament stelt de grootouder zijn kinderen aan als
algemene legataris. Aan dit legaat is een last verbonden om een
schuld jegens hun eigen kinderen te erkennen. De last bij het ikopa testament van de kinderen jegens de kleinkinderen bestaat in
het betalen van een som, die uitgedrukt wordt in contante waarde
op datum van het overlijden van de grootouder, in tegenstelling
tot het legaat met last op termijn, waar de last erin bestaat een
nominaal bedrag te betalen. De contante waarde, op de dag van
het overlijden van de grootouder, is de verdisconteerde waarde van
het bedrag dat bij het overlijden van het kind aan het kleinkind
zal moeten betaald worden. Uit het voorgaande kan besloten
worden dat de kleinkinderen de nominale waarde van de last (volle
eigendom) zullen kunnen opvorderen bij overlijden van hun ouder,
maar slechts belast worden op de contante waarde van de last
(blote eigendom). Het bedrag dat ze krijgen is dus groter dan het
bedrag waarop ze rechten betalen. (frustreert de progressiviteit en
het tarief van art.48 W.Succ.)
De circulaire voegt hieraan toe dat de administratie een aantal van
deze of andere rechtshandelingen of constructies belastbaar acht op
basis van de reeds bestaande wettelijke bepalingen vervat in hetzij
het Wetboek der Registratie- hypotheek- en griffierechten, hetzij in
het Wetboek der Successierechten zonder zich te hoeven beroepen
op de antimisbruikbepaling (bijvoorbeeld de sterfhuisclausule).
In dergelijke gevallen dient in hoofdorde de toepasselijkheid van
de reeds bestaande wettelijke bepaling te worden verdedigd. De
antimisbruikbepaling zal in dergelijke gevallen enkel in ondergeschikte
orde worden ingeroepen, voor het geval de door de administratie in
hoofdorde verdedigde thesis niet zou worden aanvaard.
Belangrijk: deze gevallen zijn niet limitatief en de circulaire voegt
eraan toe « rechtshandelingen of een geheel van rechtshandelingen
die niet opgenomen zijn in deze beide lijsten zijn noch ipso facto veilig
noch ipso facto verdacht ».
1 In de schuingedrukte tekst leest u ruime citaten uit de circulaire.
2 Het inbrengen van een zogenaamde tontineclausule in een verkoopscontract vergemakkelijkt de overdracht tussen echtgenoten. Het is immers de langstlevende die op
die manier eigenaar van het onroerend goed wordt.
3 De Nederlandstalige circulaire spreekt van een zieke “persoon” terwijl de Franstalige
circulaire verwijst naar een gehuwde persoon (ze spreekt van “époux ou épouse
malade”.
4 De Franstalige circulaire spreekt over ‘niet-geregistreerde’ schenking, terwijl de Nederlandstalige circulaire het heeft over ‘al dan niet geregistreerde schenking’.
5 De Franstalige circulaire heeft het verkeerdelijk over artikel 5 W.Succ. De Nederlandstalige versie heeft het wel over artikel 9 W.Succ.
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De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze
brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen Fortis Bank NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in
1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en
de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven
als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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