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Een vennootschap doet afstand van haar
onverdeelde delen in een onroerend goed dat
ze aankocht samen met haar vennoot. Geldt het
verdelingsrecht of het verkooprecht?

Carol Liesenberg
estate planner

Vaak koopt een vennootschap
een onroerend goed, samen
met een of meer vennoten. De
vennootschap en de vennoten zijn
dan in onverdeeldheid. Wil een
vennoot de onverdeelde delen
van de vennootschap inkopen,
dan moet hij een verdelingsrecht
van 2,5% betalen (1% in het
Waalse en Brusselse Gewest). De
belastingadministratie wijzigde
recent haar standpunt1 en stelt dat
voortaan het verkooprecht van 10%
(12,5% in het Waalse en Brusselse
Gewest) primeert.

Wat is het probleem?

den een heel aantal vennootschappen vóór die datum vereffend en
ontbonden. Daarbij deed de vennootschap, soms zelfs nog de dag vóór
haar ontbinding, afstand van de onverdeelde delen in het onroerend
goed dat zij samen met haar vennoot aankocht.
De vraag is evenwel: welke fiscale behandeling is van toepassing als de
vennootschap aan haar vennoot-aandeelhouder een onroerend goed
overdraagt dat oorspronkelijk in onverdeeldheid werd aangekocht:
•

•

is daarop een verdelingsrecht verschuldigd (artikel 109 van
het Wetboek van Registratierechten), van 2,5% in het Vlaamse
Gewest (1% in het Brusselse en het Waalse Gewest)? Dat is
verdedigbaar omdat het gaat om een afstand van onverdeelde
delen tussen mede-eigenaars ...; of
is daar een verkooprecht op verschuldigd, volgens een recent
gewijzigde maar aanvechtbare interpretatie van de fiscale
administratie?

Sinds 1 oktober 2014 verhoogde de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10% naar 25%. Precies omwille van die verhoging wer-
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Standpunt van de administratie

Wat onthoudt u?

De centrale administratie wijzigde sinds 22 september 2014 haar
interpretatie van verdelingsrecht naar verkooprecht. Ze beweert dat
zo een afstand van onverdeelde delen aanleiding geeft tot een verkooprecht. Dat verkooprecht staat gedefinieerd in de artikelen 129 en
130 van het Wetboek van Registratierechten. Het bedraagt 10% in het
Vlaamse Gewest en 12,5% in het Brusselse en Waalse Gewest.

De centrale administratie laat de hoedanigheid van ‘vennoot’ primeren op die van ‘mede-eigenaar’. Ze geeft om die reden voorrang aan
het verkooprecht boven het verdelingsrecht.

Deze interpretatie kan evenwel aangevochten worden en wel hierom.
De administratie baseert zich op de artikelen 129 en 130. Die bepalen dat een of meer vennoten verkooprecht verschuldigd zijn op elke
verkrijging, anders dan via inbreng in vennootschap. De artikelen 129
en 130 maken evenwel een onderscheid tussen de personenvennootschappen (bvba, vof, gcv) en de kapitaalvennootschappen (nv, cva).
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Volgens de administratie is voortaan altijd een verkooprecht verschuldigd op de afstand aan een aandeelhouder van onverdeelde delen in bijvoorbeeld een nv.
Dat geldt ook voor een bvba die afstand doet aan een vennoot die niet
onder een van de twee voormelde uitzonderingen valt.
Hierover volgt zeker rechtspraak. Vraag is of de rechter de fiscale administratie volgt in haar interpretatie.

Voor personenvennootschappen

Het verkooprecht is verschuldigd behalve in volgende gevallen:
•
•

de vennoot die het goed verkrijgt, had het zelf ingebracht;
de vennoot die het goed verkrijgt, maakte al deel uit van de vennootschap toen die het goed met toepassing van het verkooprecht verkreeg.

In beide specifieke situaties geldt op de verrichting een verdelingsrecht of, afhankelijk van de gevallen, het algemeen vast recht.
Voor kapitaalvennootschappen

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 028716293683
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Op de aankoop is altijd een verkooprecht verschuldigd.

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? Schrijf 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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