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Taxshelter:
Nieuw voor wie in de
filmsector investeert

Dankzij het instrument van de
taxshelter kunnen ondernemingen
van buiten de filmwereld de
Belgische filmproductie financieel
steunen in ruil voor een fiscale
ondersteuning en ook een
aantrekkelijk rendement.
De wetgeving uit 2002 werd recent
herzien en vereenvoudigd.

Anne-Catherine Jentges,
estate planner

Waarom een nieuwe wetgeving?
Uitgangspunt waren een aantal misbruiken in de sector waardoor
alsmaar hogere rendementen voorgespiegeld werden aan
ondernemingen die in een taxshelter wilden beleggen. De wetgever
greep bij herhaling in en dat resulteerde met de wet van 12 mei 2014
in een grondige herziening van het stelsel van de taxshelter. Die wet
trad op 1 januari 2015 in werking.

Hoe werkt het?
Het nieuwe stelsel van taxshelter hanteert, in heel ruime termen
uiteraard, volgende spelregels:
•
een onderneming die wil meestappen in een taxshelter, sluit
een raamovereenkomst met een marktspeler. Bedoeld zijn een
productievennootschap of een tussenpersoon. Het ministerie van
Financiën moet die vooraf erkennen. De financiële toezichthouder
FSMA moet het betreffende prospectus voor het openbaar aanbod
van het beleggingsinstrument goedkeuren;
•
de marktmaker moet de raamovereenkomst aanmelden bij de
FOD Financiën;
•
de onderneming die de investering deed, geniet een voorlopige
belastingvrijstelling ten belope van 310% van de bedragen
die zij in de taxshelter investeerde. Zoals vroeger al, blijft de
jaarlijkse belastingvrijstelling begrensd tot maximaal 50% van de
belastbare gereserveerde winst in de betrokken periode, met een
maximum van 750.000 euro;
•
de onderneming krijgt een jaarlijkse interest gedurende 18
maanden. Die mag niet hoger zijn dan de gemiddelde Euriborrente op 12 maanden op de laatste dag van elke maand van
het kalenderhalfjaar vóór de investering, vermeerderd met
450 basispunten. Tegen de huidige voorwaarden bedraagt de
vergoeding dus 4,87%;
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de sommen die in de taxshelter gestort worden, moeten binnen 18
maanden (24 maanden voor animatiefilms) na de ondertekening
van de raamovereenkomst in uitgaven worden geïnvesteerd. De
wet bepaalt welke uitgaven daarvoor in aanmerking komen. In
totaal mogen alle investeerders in een taxshelter samen slechts
50% van het globale uitgavenbudget bijeenbrengen;
wanneer het audiovisuele werk voltooid is, vraagt de producent
aan de FOD Financiën om een taxshelterattest af te leveren. Hij
doet dit op basis van het aantal toegestane certificaten en van het
bedrag aan uitgaven die volgens de wet in aanmerking kwamen;
de voorlopige belastingvrijstelling van 310% wordt beperkt tot
150% van de eindwaarde van het attest. Stel bijvoorbeeld dat
het finaal afgeleverde attest 100 euro waard is. De optimale
investering had dus 48,39% (150/310%) moeten bedragen van
de eindwaarde van het attest. Die investering geeft immers
recht op de volledige fiscale vrijstelling (48,39 x 310% = 150 =
100 x 150%);
de belastingvrijstelling wordt pas definitief bij aflevering van het
taxshelterattest op 31 december van het vierde jaar dat volgt op
het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst;
de uitgifte van het attest taxshelter wordt aan de FOD Financiën
gemeld;
wordt er echter binnen die termijn geen attest afgeleverd,
dan vervalt elk voordeel en zijn er nalatigheidsinteresten
verschuldigd;
zolang de vrijstelling niet definitief is, moet u de vrijgestelde
winst boeken op een afzonderlijke rekening op het passief van de
balans. Ze mag niet als grondslag dienen voor enige bezoldiging
of toekenning.

Een aparte investering
De taxshelter betreft een toch wel aparte investering aangezien de
terugbetaling ervan wordt verkregen dankzij de belastingbesparing
via de belastingvrijstelling van 310% van het geïnvesteerde bedrag.
Zo krijgt de cliënt effectief meer terug dan zijn geïnvesteerde bedrag
en hij krijgt daar bovenop ook nog eens een interest. Het rendement
is aantrekkelijk.
In ruil aanvaardt de belegger een belastingrisico. Dat risico hangt af
van de mate waarin de producent zijn verbintenissen nakomt. Doet
de producent dat niet, dan krijgt hij niet het vereiste fiscale attest
van de FOD Financiën. Op dat moment wordt het belastingvoordeel
geannuleerd (bijvoorbeeld als de film niet wordt voltooid) of
verminderd (er zijn bijvoorbeeld te weinig uitgaven gedaan). En dat is
meteen ook de waarschuwing voor wie in een taxshelter wil investeren.
Zorg ervoor voldoende waarborgen te krijgen over de voltooiing van
de film en over de beschikbaarheid van voldoende uitgaven.
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Een voorbeeld
Een onderneming beslist om 100 euro te investeren. Dat geeft haar
recht op:
•
een belastingvrijstelling van 310% van het geïnvesteerde bedrag
= 100 x 3,1 x 33,99% (normaal tarief vennootschapsbelasting)
= 105,37. Dat komt neer op een fiscaal ‘rendement’ van 5,37%;
•
interesten op de investering tegen de Euribor-rente (12
maanden) vermeerderd met 4,50%, over maximaal 18 maanden
= 100 x 4,87% x 1,5 x (1 – 33,99%) = 4,83
•
een totaal nettorendement van 5,37 + 4,83 = 10,2

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, Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming 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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