PAT R I MO N I AL E AC T UA L I TEIT

DE OVERDRACHT VAN ONDERNEMINGEN OF VENNOOTSCHAPPEN
VLAAMSE DECREETGEVER VERANDERT HET GEWEER VAN SCHOUDER

1. Vrijstelling van schenkingsrechten
1.1. Op welke activa/aandelen?
Een totale vrijstelling van schenkingsrechten is van toepassing bij de
schenking van de (volle/naakte) eigendom of vruchtgebruik van:
• activa die beroepsmatig werden geïnvesteerd in een familiale onderneming
(met uitzondering van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning
aangewend worden of bestemd zijn);
• aandelen van een familiale vennootschap met zetel van werkelijke leiding in
de Europese Economische Ruimte (EER), mits 50% van de aandelen in volle
eigendom aan de schenker en/of zijn familie toebehoren op datum van de
schenking,. De (participatie)voorwaarde van 50% wordt herleid tot 30% indien er:
Boudewijn Verhelst, wealth structuring manager

De bestaande fiscale maatregelen met betrekking tot de overdracht van
familiale ondernemingen en vennootschappen in Vlaanderen werden
met het decreet van 21 december grondig bijgesteld (Belgisch Staatsblad
30.12.2011 Ed.4).
Waar tot 31 december 2011 eerder de nadruk werd gelegd op de
successieproblematiek (er gold onder bepaalde voorwaarden een
vrijstelling), ziet men met ingang van 1 januari 2012 een andere visie
verschijnen:
• schenken kan voortaan aan 0%
• het tarief van de successierechten wordt verminderd tot 3% of 7%
De grote lijnen van deze nieuwe regeling, zoals hieronder beschreven,
gelden enkel voor schenkers/erflaters die hun fiscale woonplaats in
Vlaanderen hebben.

• samen met 1 andere aandeelhouder (en zijn familie) 70% bereikt
wordt;
• samen met 2 andere aandeelhouders (en hun familie) 90% bereikt
wordt.
1.2. Activiteitscriterium
Voor zowel de familiale onderneming als de familiale vennootschap geldt
een specifiek activiteitscriterium.
• Een familiale onderneming (eenmanszaak) wordt gedefinieerd als een
nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep,
dat door de schenker of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet
samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend.
• Onder een familiale vennootschap wordt een vennootschap verstaan
die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts-, of
landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft.

d.w.z. elk deelbewijs met stemrecht dat het deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of de certificaten van aandelen
Als definitie van “samenwonende” wordt de wettelijk samenwonende en de meer dan drie jaar feitelijk samenwonende gehanteerd.
En als “familie” worden weerhouden: de echtgenoot of samenwonende, hun verwanten in rechte lijn, de zijverwanten t.e.m. de tweede graad en hun echtgenoten of samenwonenden en de kinderen van
vooroverleden broers en zusters.
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Wanneer spreken we van een gebrek aan ‘reële economische activiteit’?
Als uit de (geconsolideerde) jaarrekening van één van de drie jaren voor de
schenking blijkt dat volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:
• bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zijn lager dan 1,5% van de
totale activa
• terreinen en gebouwen bedragen meer dan 50% van het totaal actief.
1.3. Aandachtspunten
• vorderingen (rekening-courant of RC) op de vennootschap komen niet in
aanmerking voor het gunstregime
• de voorwaarden dienen blijkbaar enkel aanwezig te zijn op het
ogenblik van de schenking. Dus geen periode vóór de schenking (met
uitzondering van de regelgeving omtrent ‘geen reële economische
activiteit’ en ‘feitelijk samenwonenden’ waar er wel een beoordeling
geldt in de drie jaar voor de schenking);
• het decreet bevat ook een aantal meer formele voorwaarden om de
vrijstelling te bekomen, zoals o.m. de schenking via authentieke akte.
1.4. Voorwaarden om de vrijstelling te behouden
Deze strekken zich uit over een periode van drie jaar na de schenking.
Voor de familiale onderneming dient de activiteit zonder onderbreking
te worden voortgezet gedurende drie jaar en de vrijgestelde onroerende
goederen mogen hoofdzakelijk niet in de eerste drie jaar tot bewoning
aangewend of bestemd worden.
Voor de familiale vennootschap gelden volgende cumulatief te vervullen
voorwaarden tot behoud van de vrijstelling, en dit gedurende drie jaar:
• de aard van de activiteit (zie punt 1.2) dient behouden te blijven;
• de activiteit zelf dient zonder onderbreking te worden voortgezet en er
dient elk jaar een jaarrekening te worden opgesteld;
• het kapitaal mag niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen;
• de zetel van de werkelijke leiding dient in de EER te blijven.

2. Vermindering van successierechten
De wetgeving rond successierechten is gelijkaardig aan die van de
schenkingsrechten, behalve dat het niet langer een vrijstelling (regeling tot
31 december 2011) maar een vermindering van successierecht betreft tot:
• 3% bij verkrijgingen in rechte lijn en tussen echtgenoten of
samenwonenden;
• 7% bij verkrijgingen tussen andere personen.
Bovendien wordt gesleuteld aan de ‘verdachte periode’ van drie jaar. Deze
regel is goed gekend: bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar na
de schenking die niet onderworpen werd aan de schenkingsrechten, zullen
op die schenking successierechten betaald moeten worden.
Voor schenkingen die dagtekenen vanaf 1 januari 2012 wordt die termijn
van drie jaar verlengd tot zeven jaar indien het gaat om activa van
familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen die
niet onderworpen zijn geweest aan de schenkingsrechten.
De vrijgestelde schenkingen conform punt 1 worden gelijkgesteld aan
schenkingen die wel onderworpen zijn geweest aan schenkingsrechten.
Bijgevolg is voor deze vrijgestelde schenkingen, net zoals voor schenkingen
die wel onderworpen zijn geweest aan de schenkingsrechten, noch de
termijn van drie jaar noch die van zeven jaar van toepassing.
3. Onze mening
De voorwaarden voor de vrijstelling in schenkingsrechten en de vermindering
in successierechten zijn nu transparanter en volledig op elkaar afgestemd.
Waar de schenking (kostenvrij) een stimulans is om echt werk te maken
van een opvolging bij leven, is de successieregeling (met verlaagde
tarieven) eerder te beschouwen als een bijkomende bescherming
indien men niet tijdig maatregelen genomen heeft. In beide gevallen is
het de bedoeling om de continuïteit van de familiale onderneming of
vennootschap niet in gevaar te brengen.
Voor bestaande ‘planningen’ die nog volgens het oude systeem lopen,
moet nagekeken worden of deze ook nog geldig blijven onder de nieuwe
regelgeving. Volgende directe controles dringen zich op:
• het loonlastencriterium is vervangen door het ‘activiteitscriterium’
waardoor niet-actieve vennootschappen worden uitgesloten;
• de holdingstructuur komt slechts beperkt in aanmerking (tot op het
niveau van de dochteronderneming);
• de vorderingen op een familiale vennootschap (RC) zijn uitgesloten.
Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de
Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op
het vlak van Wealth Structuring Private Banking 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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Om te vermijden dat door het werken met een holdingvennootschap,
de patrimonium- of managementvennootschappen toch onrechtstreeks
worden vrijgesteld gelden volgende niet onbelangrijke toevoegingen voor de
vennootschappen :
• een holdingvennootschap is in principe uitgesloten (wegens
‘geen activiteit’), behalve indien ze minstens 30% van de aandelen
aanhoudt in minstens één directe dochtervennootschap (maar dan
wel enkel vrijgesteld in de mate van de waarde van die directe
dochtervennootschap in de holding);
• een vennootschap zonder ‘reële economische activiteit’ is eveneens
uitgesloten.

