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De nieuw ingevoerde fiscale
maatregelen met betrekking tot de
overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen
kwamen reeds uitgebreid aan bod
in onze Patrimoniale Actualiteit
van 12 januari 2012. Een aantal
pijnpunten werden door de
Vlaamse Belastingdienst althans
gedeeltelijk verduidelijkt in een
omzendbrief van 20 juli 2012
(Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2012).

Sinds 1 januari 2012, geldt in het Vlaams gewest, mits aan een aantal
voorwaarden is voldaan :
• een vrijstelling voor de schenking van familiebedrijven en;
• een taxatie tegen verlaagde successierechten van 3% of 7% voor de
vererving ervan.
In deze Patrimoniale Actualiteit citeren wij een aantal interessante
toelichtingen uit de omzendbrief. De opsomming is niet limitatief.
Deze Patrimoniale Actualiteit leest u in samenhang met onze editie
van 12 januari 2012.

1. Participatievoorwaarde
De schenker/erflater dient samen met zijn familie, op het moment van
de schenking/overlijden, de volle eigendom te bezitten van 50% (of in
bepaalde gevallen 30%) van de aandelen van het familiebedrijf:
• de schenking dient niet noodzakelijk betrekking te hebben op alle
aandelen, maar de 50%/30%-toets geldt wel bij elke schenking
afzonderlijk. Deelschenkingen zijn dus mogelijk;
• de toets van het 30% aandeelhouderschap (in combinatie met een
minimum van 70% door twee families of 90% door 3 families) dient
beoordeeld te worden via het rechtstreeks (direct) in de betrokken
(familie)vennootschap aangehouden aandeelhouderschap door
de andere familie(s). Een tussenvennootschap is bijgevolg uit den
boze;
• zitten het vruchtgebruik en de blote eigendom verspreid bij de
schenker en zijn familie, dan bezitten ze samen de volle eigendom.
Binnen elke ‘familie’ worden bijgevolg volle eigendom/blote
eigendom en vruchtgebruik samengeteld;
• bewijs van aandeelhouderschap: een kopie van het aandeelhoudersregister of de ondertekende notulen van de laatste
AV voorafgaande aan de schenking/het overlijden. Voor
gedematerialiseerde aandelen is een recent attest van de centrale
rekeninghouder vereist;
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• transparantie is vereist voor de delen aangehouden door een
Burgerlijke Maatschap. Ze worden dus rechtstreeks aangehouden
door de achterliggende vennoten. Diezelfde regeling geldt ook
voor de certificering van delen in de familievennootschap via een
Administratiekantoor.

2. Activiteitsvoorwaarde
Enkel voor vennootschappen met een activiteit als nijverheids-,
ambachts-, handels- of landbouwactiviteit of vrij beroep.
• enkel die vennootschappen die zich beperken tot een passief
optreden, worden geacht geen dergelijke economische activiteit uit
te oefenen. Het betreft bv. het uitsluitend beheer van onroerende
goederen of het uitsluitend verkrijgen en aanhouden van
aandelenparticipaties;
• intragroep-dienstprestaties vormen in principe een economische
activiteit, tenzij die prestaties zich beperken tot het uitsluitend
verstrekken van waarborgen of zekerheden aan verbonden
vennootschappen;
• de beoordelingscriteria van die activiteit zijn:
• de statuten van de vennootschap;
• én het werkelijk bewijs van uitoefening van de activiteit aan de
hand van diverse posten van de jaarrekening.
Uitsluiting indien geen reële economische activiteit
Ook al scoort de vennootschap op de definitie van een ‘activiteit’ (zie
supra), dan nog wordt ze, behoudens tegenbewijs, geacht geen reële
economische activiteit uit te oefenen indien de twee onderstaande
kwantitatieve uitsluitingscriteria van toepassing zijn/waren voor één
van de drie boekjaren voorafgaande aan de schenking/vererving:
• <1,5% van de totale activa besteed werd aan bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen (post 62 van de jaarrekening gedurende
ten minste 1 van de laatste 3 boekjaren voor de schenking / het
overlijden).
• >50% van het totale actief bestaat uit onroerend goed (post 22 van
de jaarrekening gedurende ten minste 1 van de laatste 3 boekjaren
voor de schenking / het overlijden).
Er wordt dus geen rekening gehouden met uitkeringen en vergoedingen
aan bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten buiten enige
arbeidsovereenkomst. Bovendien wordt enkel rekening gehouden met
de balanswaarde van de terreinen en gebouwen die niet als voorraad
geboekt worden.
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Bijkomende uitleg in de omzendbrief :
• De beslissing van uitsluiting kan enkel op basis van deze
parameters. Een eventueel tegenbewijs kan er bijvoorbeeld
in bestaan dat ALLE onroerende goederen worden aangewend
voor haar economische activiteit waardoor het dus geen privaat
patrimonium betreft;
• De “drie boekjaren” zijn de laatst gepubliceerde boekjaren;
bij onvoldoende boekjaren (nieuwe vennootschap) gebeurt de
beoordeling op een andere manier: oprichting, andere beschikbare
jaarrekeningen, …;
• bij fusie/splitsing in de laatste drie boekjaren gebeurt de controle
op basis van de afzonderlijk gepubliceerde jaarrekeningen.

3. Continuïteitsvoorwaarde
De ononderbroken voortzetting van de activiteit van het
familiebedrijf gedurende minstens 3 jaar na de schenking/
overlijden is eveneens vereist, wil men het voordeel behouden:
• dit moet niet noodzakelijk de aanvankelijk uitgeoefende activiteit
zijn, wel een economische activiteit;
• de reële economische activiteitstest – zie supra - wordt ook drie
jaar na de schenking/vererving vereist.

4. En wat met de holdings?
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:
• actieve holdings;
• passieve holdings.
Actieve holdings oefenen zelf een nijverheids-, handels-, ambachtslandbouwactiviteit of vrij beroep uit. Zij zijn onderworpen aan
dezelfde regeling en voorwaarden als de gewone familiale
exploitatievennootschappen.
De passieve holdings dienen te voldoen aan een bijkomende bijzondere
en rechtstreekse participatievoorwaarde van minimum 30% in een
operationele vennootschap van de Europees Economische Ruimte
(EER)1. Bovendien wordt de ‘reële economische activiteitstest’ op
groepsniveau bekeken. De voordeelregeling is enkel van toepassing
op de waarde van de aandelenparticipaties van de holding in de
actieve onderliggende (achter-) (klein)dochtervennootschappen die
in de EER gevestigd zijn.
Noteer dat de holdingvennootschap geen keuze heeft tussen het
statuut van actieve of passieve holding. Als de actieve holding niet
van de gunstregeling kan genieten omdat ze geen reële economische
activiteit uitoefent, dan kan deze holding niet omgezet worden in
een passieve holding.

Vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een lidstaat van de EU of in IJsland, Noorwegen of Liechtenstein.
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5. De verdachte periode
De schenking van aandelen van een familiebedrijf die plaats vond
sinds 1 januari 2012 maar die niet ter registratie werd aangeboden,
blijft gedurende 7 jaar i.p.v. 3 jaar onderworpen aan het successierisico
bij overlijden van de schenker in deze periode.
Op de delicate vraag of deze regeling ook zou gelden voor familiale
vennootschappen die uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de vrijstelling
van schenkingsrechten - omdat zij bijvoorbeeld geen reële economische
activiteit uitoefenen - gaat de omzendbrief niet in. Die stelt enkel dat
het beoordelingsmoment het moment van de schenking is.
Tot slot nog dit: overlijdt de schenker binnen de 7 jaar na de nietgeregistreerde schenking (waardoor een successie zich aandient),
dan blijven de verlaagde successierechtentarieven van 3%/7% alsnog
mogelijk. Voorwaarde is wel dat de vennootschap op dat moment aan
alle voorwaarden voor een familiale vennootschap voldoet.
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Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van estate planning zijn u
graag van dienst.

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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