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Fiscale optimalisatieschema’s
roerende inkomsten:
de fiscus zet de anti-misbruikbepaling in.

Hoe luidt het actuele standpunt
van de Dienst Voorafgaande
Beslissingen over een aantal
optimalisatieschema’s
inzake
roerende inkomsten? Wij gaan
het na aan de hand van het (licht
geïdealiseerde) verhaal van de
vennootschap Goudmijn.

Stefan Ladon
estate planner

1. Het verhaal van de vennootschap Goudmijn
Goudmijn doet goede zaken en zorgde in de loop der jaren voor mooie
winsten. Die gingen deels naar de heer en mevrouw Rijk, in hun
hoedanigheid van bestuurders en aandeelhouders. Die uitkeringen
namen de vorm aan periodieke verloningen. Het niet-uitgekeerde
deel van de winst werd overgedragen naar de reserves van de
vennootschap. Want wellicht zou de vennootschap op een bepaald

ogenblik liquiditeiten nodig hebben voor bijkomende investeringen of
voor een onverwachte tegenslag.
Maar de tijd gaat snel. De investeringen bleken geringer dan begroot, de
zaken gingen alsmaar beter en geleidelijk aan groeiden de beschikbare
liquiditeiten in de vennootschap Goudmijn tot 3 miljoen EUR.
De heer en mevrouw Rijk beginnen aan hun pensioen te denken. Zij
vragen zich af hoe zij de beschikbare liquiditeiten kunnen gebruiken
voor hun pensioen. Een eventuele dividenduitkering is minder
aangewezen want onderworpen aan 25% roerende voorheffing. Omdat
het echtpaar niet gehaast is, gaat het uit van volgend schema dat
fiscaal veel aantrekkelijker zou zijn:
●	het

echtpaar Rijk beslist een nieuwe vennootschap op te richten en
zijn aandelen in Goudmijn daarin in te brengen;
●	de waardering van deze inbreng stemt overeen met de waarde van
de liquiditeiten aangehouden door Goudmijn;
●	
de nieuwe vennootschap wordt op die manier een
holdingvennootschap die haar deelneming in Goudmijn beheert
en daarnaast enkele specifieke diensten (boekhoudkundig e.a.)
verleent.
Wat gebeurt er enkele jaren na de inbreng?
●	
de

liquiditeiten van Goudmijn worden onder de vorm van een
dividend uitgekeerd aan de holdingvennootschap;
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●	
deze

uitkering wordt amper belast op grond van de MoederDochter richtlijn;
●	
daarna kan de holdingvennootschap beslissen tot een
kapitaalsvermindering en haar liquiditeiten aan haar
aandeelhouders uitkeren, in verhouding tot hun effectieve
aandelenbezit;
●	
mits voldaan is aan enkele voorwaarden, leidt een
kapitaalsvermindering niet tot een inhouding van roerende
voorheffing.
Eind goed, al goed?

2. De reactie van de fiscale administratie

●	het beleid inzake de management fees en andere verloningsvormen

van bedrijfsleiders moet in die periode ongewijzigd blijven. Eén
uitzondering: als bewezen kan worden dat de holdingvennootschap
de dienstverlening overneemt.

2.2. Belasting van de uitkering zonder heffing?
De DVB wijzigde recent haar standpunt. Ze zal voortaan niet enkel
aandacht hebben voor het fiscaal regime van de meerwaarden, maar
ook voor de pogingen tot ‘uitkering zonder heffing’ van overtollige
liquiditeiten in een vennootschap.
De fiscus zal de verrichting langs 2 zijden proberen aan te vallen.

Niet helemaal. Want ook de fiscus kijkt mee en die heeft het allerminst
begrepen op dit soort optimalisatiepistes.
2.1. Heffing van de gerealiseerde meerwaarde?
De fiscus heeft in eerste instantie geprobeerd om de meerwaarden te
belasten die het echtpaar Rijk realiseerde bij de overdracht (inbreng of
verkoop) van hun aandelen Goudmijn naar de nieuwe vennootschap.
Volgens de fiscus kaderde deze overdracht immers niet binnen het
normaal beheer van een privé-vermogen. Naar zijn oordeel ging
het veeleer om ‘interne meerwaarden’. Die heten ‘intern’ omdat ze
voortkomen uit een overdracht tussen 2 vennootschappen die men
bezit. Dergelijke meerwaarden kunnen belastbaar zijn als ‘Diverse
inkomsten’ tegen 33% (+ gemeentelijk opcentiemen). Ze hebben al
aanleiding gegeven tot heel wat rechtspraak, soms in het voordeel
van de fiscus.
Wie zo’n verrichting overweegt, kan de vraag op voorhand stellen aan
de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB). Dan weet
u zeker of de meerwaarden (niet) belast zullen worden en kent u de
voorwaarden waaraan de verrichting moet voldoen.
Vroeger hanteerde de DVB een aantal voorwaarden bij een inbreng
(samengevat):
●	
de

holdingvennootschap mag niet overgaan tot een
kapitaalsvermindering binnen de drie jaar na de inbreng;
●	
de dochtervennootschap mag niet overgaan tot een
kapitaalsvermindering binnen de drie jaar na de inbreng;
●	
het dividendbeleid moet in die periode ongewijzigd blijven. Eén
uitzondering: de financiering van nieuwe investeringen;

1. De DVB kan de indieners van een voorafgaandelijke rulingaanvraag
verplichten om de overtollige liquiditeiten uit te keren als dividend
vóórdat zij ingebracht worden in de holdingvennootschap.
2. De DVB kan voor lopende verrichtingen het wapen van de antimisbruikbepaling inzetten. Zij gaat dan bij het onderstaande scenario
uit van een ‘eenheid van opzet tot ontwijken van de roerende
voorheffing’:
●	een

inbreng;
gevolgd door een uitkering van overtollige liquiditeiten van
de dochtervennootschap naar de holding (die ze niet gebruikt voor
nieuwe investeringen);
●	wordt gevolgd door een kapitaalsvermindering binnen de holding.
●	wordt

De DVB heeft de intentie de tussenstappen te negeren waardoor
sprake is van een rechtstreekse (belastbare) dividenduitkering naar
de aandeelhouders. De respectievelijke verrichtingen zijn weliswaar
gespreid over verschillende jaren maar dat beoordeelt de DVB als
irrelevant.

3. Wat moeten we hiervan denken?
Het standpunt van de DVB, en dan vooral het inzetten van de antimisbruikbepaling, leidt in de praktijk tot heelwat vragen. In de casus
die aan de DVB werd voorgelegd, hadden partijen geen rulingaanvraag
ingediend voor de inbreng maar enkel voor de kapitaalsvermindering.
Vandaar de vraag: moet wie in het verleden een ruling aanvroeg voor
de inbreng in de holdingvennootschap, vrezen voor de toepassing van
de anti-misbruikbepaling? Hierover bestaat discussie. Concluderen
dat er niets te vrezen valt, is waarschijnlijk een brug te ver. De wet
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stelt immers dat de fiscus niet door een voorafgaandelijke ruling
gebonden is als bijvoorbeeld de interne wetgeving van toepassing
op een geviseerde situatie wijzigt. En inderdaad, de vernieuwde antimisbruikbepaling betreft wel degelijk een wijziging van de interne
wetgeving van toepassing op de geviseerde situatie.
Andere auteurs, die zich op de inwerkingtreding van de wet baseren,
denken dat het niet zo’n vaart hoeft te lopen. De anti-misbruikbepaling
is immers maar van toepassing vanaf aanslagjaar 2013. Bovendien
geldt zij ‘… op het geheel van rechtshandelingen die zijn gesteld

tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op datum
van publicatie van Programmawet in het Belgisch Staatsblad…”
(6 april 2012). In de geviseerde gevallen dateert een deel van de
rechtshandelingen wel degelijk van vóór de publicatie. Daardoor zou
de anti-misbruikbepaling niet van toepassing zijn. Maar de vraag
blijft hoe u daar de fiscus (en de DVB) van overtuigt. Die gaan immers
niet akkoord met deze interpretatie. Zij gaan er immers vanuit dat de
bepaling in de inkomstenbelasting toegepast mag worden zodra de
laatst gestelde handeling in reeks van handelingen die deel uitmaken
van éénzelfde verrichting, dateert van 2012 of later.
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.
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