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Standpunt fiscale administratie over
de gesplitste aankoop vruchtgebruik/
blote eigendom van onroerende
goederen andermaal bijgesteld
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De
Patrimoniale
Actualiteit
van 30 mei 2013 belichtte de
wijdverspreide
techniek
van
vermogensplanning waarbij de
ouders het vruchtgebruik en de
kinderen de blote eigendom van
een onroerend goed kochten. We
stelden toen dat de fiscus deze
techniek op de korrel neemt als
de aankoop voorafgegaan wordt
door een schenking door de ouders
van tegoeden aan de kinderen. De
fiscale administratie blijkt recent
haar standpunt versoepeld te
hebben.

Een verhaal in verschillende afleveringen
In een eerste fase zette een circulaire van de fiscus de gesplitste
aankoop van onroerende goederen op een zgn. ‘zwarte lijst’ met
rechtshandelingen die als fiscaal misbruik beschouwd worden in
de zin van de wet van 29 maart 2012. Deze wet voerde een nieuwe
algemene fiscale antimisbruikbepaling in. De circulaire kreeg evenwel
veel kritiek van rechtsgeleerden en fiscale specialisten. Mede daarom
keerde de fiscus enkele maanden later al terug op zijn beslissing, zeer
tot tevredenheid van iedereen.
Nauwelijks enkele dagen later kwam er evenwel al een nieuwe wending
in de vorm van een nieuwe administratieve beslissing. Volgens de
fiscus bevestigde de schenking van tegoeden door de ouders aan
de kinderen waarmee die de blote eigendom van het onroerend
goed konden aankopen het wettelijk vermoeden van een bedekte
bevoordeling zoals vervat in artikel 9 Wetboek Successierechten. Deze
interpretatie had verregaande gevolgen. Daardoor werd het onroerend
goed op het moment van de heffing van de successierechten na het
overlijden van de ouders, geacht nog steeds deel uit te maken van het
vermogen en dat in volle eigendom. Het protest vanwege notarissen,
advocaten en andere fiscale raadgevers was unaniem.
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Een goede afloop
Onze Patrimoniale Actualiteit van 30 mei 2013 liet reeds uitschijnen
dat het laatste woord nog niet gesproken was. Omwille van de grote
maatschappelijke druk droeg minister van Financiën Geens, de
administratie op om de problematiek opnieuw te onderzoeken waarna
die haar standpunt andermaal versoepelde (beslissing van 18 juli
2013, nr. EE/98.937). Voor schenkingen van tegoeden gevolgd door
een gesplitste aankoop vanaf 1 september 2013, zal de voorafgaande
schenking als tegenbewijs voor de toepassing van artikel 9 Wetboek
Successierechten aanvaard worden. Voorwaarde is wel:

Voor transacties gerealiseerd vóór 1 september 2013 heeft het er alle
schijn van dat de toepassing van artikel 9 Wetboek Successierechten
definitief uitgesloten kan worden.
Alle juridische en fiscale specialisten verwelkomen deze laatste
wending. Wij hopen dat hiermee een punt gezet is achter een polemiek
die zorgde voor grote juridische onzekerheid
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• dat de voorafgaande schenking aan de heffing van het
registratierecht voor schenkingen werd onderworpen OF;
• dat aangetoond wordt dat de begunstigde van de schenking vrij
over de gelden heeft kunnen beschikken.
Dat kan bijvoorbeeld als wordt aangetoond dat de schenking
door de verkrijger van het vruchtgebruik niet specifiek bestemd
was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom
in het kader van de gesplitste aankoop.
(Beslissing van 18 juli 2013, n° EE/98/.937).

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.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

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 BNP Paribas Fortis 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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