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Schenking en vererving van familiale
onderneming in Vlaanderen. Wat is nieuw?

In Vlaanderen gelden sinds 1 januari
2012 nieuwe fiscale maatregelen
voor de overdracht van familiale
ondernemingen en vennootschappen.
Deze kwamen al uitgebreid aan bod
in de Patrimoniale Actualiteit, edities
12 januari 2012, 31 oktober 2012 en
6 maart 2013.
Ondertussen zag ook een nieuwe
Vlaamse
Codex
Fiscaliteit
het
licht1
waarin
de
toepasselijke
wetsbepalingen werden geïntegreerd.
Boudewijn Verhelst,
Tegelijk
wijzigde
de
bestaande
Estate Planning Manager
gunstregeling voor de overdracht van
familiebedrijven op een aantal punten met voorop het attest en
de participatievoorwaarde.
Sinds 1 januari 2012 kan, onder bepaalde voorwaarden, een
familiebedrijf vererfd worden tegen een verlaagd tarief van
erfbelasting (zoals de successierechten voortaan heten in
Vlaanderen):
• 3% in de rechte lijn of tussen partners;
• 7% in alle andere gevallen.
Onder diezelfde voorwaarden is ook de schenking van een familiebedrijf
tegen 0% mogelijk.

De Vlaamse Codex Fiscaliteit grijpt op twee vlakken in op de bestaande
en onveranderd gebleven regels door de participatievoorwaarde en
het attest te versoepelen. Toch wel een opmerkelijk gegeven in deze
tijden van regeldrift.

1. Participatievoorwaarde
Volgens de participatievoorwaarde moet de schenker/erflater samen
met zijn naaste familie minstens 50% (in welbepaalde gevallen
slechts 30%) van de aandelen van de familiale vennootschap
bezitten in volle eigendom. Het moet dus gaan om een zogenaamde
controleparticipatie.
Tot de ‘naaste familie’ horen dan:
• de partner (echtgenoot/samenwonende);
• verwanten in rechte lijn (ouders/kinderen);
• broers en zussen;
• de kinderen van vooroverleden broers en zussen.
Deze laatste beperking wordt nu opgegeven. Ook de kinderen van
niet-vooroverleden broers en zussen (neven/nichten) horen voortaan
tot de kring van de naaste familie voor de participatievoorwaarde.
Voorbeeld:
3 broers hebben elk 1/3 van de aandelen in een familiale vennootschap:
➜ 2 broers schonken in het kader van hun vermogensplanning hun
aandelen tegen 0% aan hun kinderen;
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De decreetgever komt hier nu aan tegemoet. Ook de derde broer kan
voortaan schenken tegen 0% omdat zijn neven en nichten, de kinderen
dus van zijn nog in leven zijnde broers, voortaan meetellen als naaste
familie.

2. Attest
Vroeger: altijd fiscaal attest toevoegen.
Tot eind 2014 moest een origineel attest de aangifte van de
nalatenschap of de notariële schenkingsakte begeleiden. U kon dit
attest met een speciaal aanvraagformulier aanvragen bij de Vlaamse
Belastingdienst. Die attesteerde in voorkomend geval dat aan de
voorwaarden voor de gunstregeling voldaan was. Dit was zoveel als
een voorafgaandelijk ‘akkoord’.
Zonder dergelijk attest op het moment van het verlijden van de
schenkingsakte of de aangifte van de nalatenschap, betaalden de
erfgenamen of de schenker de gebruikelijke progressieve tarieven. Ze
kwamen dan niet in aanmerking voor de voordeeltarieven van 3 of 7%
(successie) of 0% (schenking). Konden zij dit attest alsnog voorleggen
binnen de twee jaar na betaling van de verschuldigde rechten, dan
konden zij een teruggave bedingen.
Het fiscaal attest had een groot voordeel: bij een schenking kon
men zo op voorhand zeker zijn of men in aanmerking kwam voor de
voordeelregeling. Was dat niet het geval, dan kon men de schenking
bijvoorbeeld laten verlijden in Nederland om op die manier de
schenkingsrechten te vermijden. Het bleef wel oppassen voor de
‘risicotermijn’ van een overlijden van de schenker binnen de drie
jaar na de schenking. Zo een overlijden binnen de 3 jaar resulteert
in een taxatie in de nalatenschap van de schenker en dat tegen de
progressieve tarieven van de erfbelasting.
Nieuwe regeling (1): geen fiscaal attest meer vereist
De Vlaamse Codex Fiscaliteit maakt geen gewag meer van een formele
vereiste van een voorafgaandelijk attest. Bij vererving dient de aangifte
van nalatenschap met de nodige bewijsstukken te bewijzen dat alle
voorwaarden voldaan zijn.
Ook een schenker hoeft het attest niet langer aan te vragen om het
bij de authentieke schenkingsakte te voegen. De nieuwe regelgeving

verplicht de schenker om in de schenkingsakte zelf aanspraak te
maken op toepassing van de gunstregeling. Hij moet daartoe een
aantal zaken preciseren. Binnen de zeven dagen na de eerste werkdag
na de datum van registratie van de authentieke schenkingsakte
moet hij bovendien bepaalde documenten indienen bij de Vlaamse
Belastingdienst. Daarbij o.a. kopieën van goedgekeurde jaarrekeningen,
van het aandelenregister, van de fiscale aangifte die de schenker
indiende voor de personenbelasting… Onthoud ook dat registratie
van de authentieke schenkingsakte nog steeds moet gebeuren op het
registratiekantoor.
Nieuwe regeling (2): fiscaal attest blijft evenwel mogelijk voor
wie rechtszekerheid wenst.
Wie meer rechtszekerheid wil - lees: een soort voorafgaandelijk
akkoord - kan als schenker nog steeds een attest aanvragen bij de
Vlaamse Belastingdienst vóór hij gaat schenken. Dit attest biedt
hem rechtszekerheid over de correcte naleving (of niet) van de
toepassingsvoorwaarden van de gunstregeling.
De Vlaamse Belastingdienst oordeelt dan:
• op het moment van de aanvraag;
• op basis van de aangereikte gegevens.
U krijgt het attest binnen de 60 dagen na ontvangst van het verzoek.
Deze termijn kan echter wel geschorst worden als er relevante
gegevens ontbreken. De Vlaamse Belastingdienst mag deze termijn
evenwel niet overschrijden als zij in die periode wel degelijk beschikt
over alle relevante gegevens.
Het behoud van de mogelijkheid tot aanvraag van een voorafgaandelijk
attest is een goede zaak. De ervaring leert dat soms niet duidelijk is
of een schenking voldoet aan de voorwaarden van de gunstregeling.
Bij een schenking van aandelen maakt het dan een heel verschil
tussen:
• of genieten van de gunstregeling ‘schenking tegen 0%’ (mét
voorwaarden);
• of niet genieten van de gunstregeling en dus schenken tegen 3 of 7%
(zonder voorwaarden).
Als u het ons vraagt: het is zoveel als het verschil tussen zomaar
slapen en op beide oren slapen.

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
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➜ broer 3 wenst nu ook zijn aandelen tegen 0% te schenken aan
zijn kinderen. Hij kan dit nultarief evenwel niet langer genieten.
Immers: hij bezit zelf geen 50% van de aandelen en zijn neven
en nichten (kinderen van zijn broers) tellen niet mee omdat hun
ouders nog in leven zijn.

