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1. Kort

leden partner. De nieuwe regel geldt zowel voor gehuwden als
voor partners die wettelijk of feitelijk samenwonen.
Feitelijke samenwoners moeten wel minimaal drie jaar een huis-

Jobkorting

houding vormen. De vrijstelling geldt ongeacht de waarde van

De jobkorting is bedoeld om de personenbelasting te verlagen

de gezinswoning. Er is dus geen maximumbedrag voorzien.

voor iedere werknemer die niet de werkelijke beroepskosten

Nieuwe categorie van diverse inkomsten

bewijst. De verlaging komt er door een verhoging van de
forfaitaire aftrek voor beroepskosten die berekend wordt in een
percentage van het belastbare beroepsinkomen.

inkomsten. Het gaat om inkomsten die universiteiten, hoge-

Voor dit inkomstenjaar gaan de percentages nog als volgt;
Berekeningsbasis EUR

Als alles goed gaat komt er een nieuwe categorie van diverse
scholen en erkende openbare onderzoeksinstellingen vergoeden

Tarief

aan onderzoekers voor het exploiteren van onderzoeksresultaten

0

tot

4.790

25 %

waaraan ze zelf hebben meegewerkt.

4.790

tot

9.520

10 %

De vergoedingen zullen niet progressief worden belast, maar aan

9.520

tot

15.850

5%

een afzonderlijk tarief van 33 % na toepassing van een forfaitaire

15.850

3 % met max. 3.200

kostenaftrek van 10 %. Bedoeling van de fiscale stimulans is het

Boven

tegengaan van het vertrek van hooggekwalificeerde onderzoekers
Voor de salarissen van bedrijfsleiders bedraagt de aftrek éénvormig 5 %. In alle gevallen geldt als maximum 3.200 EUR.

uit België en ertoe bijdragen dat hun onderzoeksresultaten ten
goede komen aan het Belgische bedrijfsleven.

Het voorstel is om het forfait op te trekken met 25 % (of de percentages in de eerste drie schijven te fixeren op een vast bedrag).
Ook het maximum zou worden verhoogd met 25 %.

Geen successierecht
De beslissing is definitief. Met ingang van 1 januari 2007 betaalt
de langstlevende partner in Vlaanderen geen successierecht meer
op het aandeel in de gezinswoning dat hij of zij erft van de over-
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Discriminatie van buitenlandse pensioenfondsen
Er komt een einde aan de discriminatie van buitenlandse
pensioenfondsen. Europa zal zo goed als zeker de Belgische
overheid terechtwijzen op een aantal punten die strijdig worden
bevonden met het vrije verkeer van personen en diensten. Zo is
er de bepaling die de fiscale aftrek van werkgeversbijdragen aan
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N ie u w s b r ie f
collectieve of individuele verzekeringen onderwerpt aan de voorwaarde

Groeipremie

dat de bijdragen betaald worden aan in België gevestigde verzekeraars.
Hetzelfde geldt voor de individuele premies die u stort aan

De Vlaamse Overheid verleent steun aan KMO’s met een systeem van

verzekeraars. Ook daar geldt als voorwaarde voor belastingverminde-

groeipremies. Middels een aanvraag op het internet - een callsysteem -

ring dat de verzekeraars in België moeten gevestigd zijn.

kan u meedingen naar investeringssteun. De laatste aanvraag van dit

Scoren dan verder Europees slecht:

jaar moet ingediend worden vóór 20/12 e.k. (www.vlaanderen.be/

- De verplichting voor buitenlandse verzekeraars om hier een

groeipremie). Het systeem wordt hervormd met ingang van 1 januari

aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen voor zij hier

2007. Groeipremies zullen nog enkel mogelijk zijn voor ondernemin-

polissen afsluiten.

gen die effectief een investeringsrisico dragen.

- De exit heffing op pensioenen. (zie verder)

Er komt een verhoogde slaagkans per dossier met een maximaal plafond

- De belastingheffing op pensioenreserves die worden overgedragen

van 1.000.000 EUR. De mogelijkheid om “herhaald” eenzelfde dossier

aan buitenlandse verzekeraars.
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Alles wijst erop dat België zich op al die punten zal schikken naar
Europa.

BTW-aangiften elektronisch

in te dienen wordt afgeschaft. Voor KMO’s die energie- en/of milieuinvesteringen plannen komt een specifieke ecologie steunregeling.

2. Vereffening van vennootschappen / nieuwe procedure

Vanaf 2007 wordt geleidelijk de verplichting ingevoerd om BTWaangiften elektronisch in te dienen. In de 1ste helft van 2007 wordt

Tot voor kort was het relatief eenvoudig om een vennootschap

dat het geval voor de grote ondernemingen. In de 1ste helft van 2008

vrijwillig in ontbinding te stellen. Het bestuur van de vennootschap

voor de middelgrote. Vanaf 2009 wordt het een veralgemeende

maakt een verslag met het voorstel tot ontbinding. Bij dat verslag

verplichting.

wordt een tussentijdse staat van activa en passiva gevoegd niet ouder

Het voordeel is kostenbesparing in tijd en papier. Bovendien zal de

dan drie maanden. Het is vervolgens de externe accountant of revisor

aangifte 24 op 24 bij de belastingdienst kunnen worden ingediend

die over de staat verslag uitbrengt en vermeldt of daarin de toestand

met “een verhoogde zekerheid van ontvangst en een onmiddellijke

van de vennootschap op een volledige, getrouwe en juiste wijze wordt

feedback over de verwerkbaarheid van de aangifte”. Fouten zullen

weergegeven. Vervolgens vindt er voor de notaris een buitengewone

onmiddellijk kunnen worden gecorrigeerd.

algemene vergadering van aandeelhouders plaats waarbij een vereffenaar wordt aangesteld. Vaak wordt in diezelfde vergadering onmid-

Dubbele belasting voor de particuliere belegger

dellijk tot sluiting van de vereffening beslist. Rest dan nog de neerlegging van een laatste jaarrekening en de indiening van een aangifte

Belegt u als particulier in een buitenlands aandeel en ontvangt u

vennootschapbelasting “speciaal”.

daarvan een dividend, betaalt u naast de buitenlandse bronbelasting

Een wet van 2 juni - gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26/06

- meestal gaat het om een tarief van 15 % - in België extra 25 %

- legt bijkomende verplichtingen op aan de vereffenaar en zijn verslag-

over het netto bedrag. De Belgische belastingdienst voorziet geen

geving. Naar verluidt bestonden er teveel misbruiken. Door de nieuwe

verrekening van de buitenlandse belasting. Dubbele belasting dus.

wet treedt een vereffenaar slechts in functie nadat zijn benoeming is

Het Hof van Justitie oordeelt dat België niet in de fout gaat. Er is

bevestigd door de rechtbank van koophandel. Die bevestiging moet

geen sprake van discriminatie. Het tarief geldt immers voor iedereen.

worden aangevraagd met een verzoekschrift uitgaande van de ven-

Wel erkent het Hof dat er een “nadelig effect” is dat ontstaat vanuit

nootschap en getekend door het bestuur of een advocaat. Aan het

“de parallelle uitoefening van de belastingbevoegdheid door twee

verzoekschrift wordt de staat van activa en passiva gevoegd. In prin-

lidstaten”. Fiscaal nadelig, ja dus. Strijdig met de Europese principes

cipe doet de rechtbank een uitspraak binnen de 24 uur. Bedoeling is

van vrij kapitaalverkeer, neen. Als belegger blijft u vooralsnog

dat de rechtbank nagaat of de vereffenaar wel alle waarborgen biedt

opgescheept met een dubbele heffing.

inzake “rechtschapenheid”. Bovendien zal de rechtbank oordelen
over handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen het
ogenblik van zijn benoeming en de bevestiging ervan. Bepaalde
personen komen sowieso niet meer in aanmerking voor de functie.

U moet dan denken aan personen die bepaalde correctionele
veroordelingen hebben opgelopen, die in het verleden failliet zijn
verklaard zonder rehabilitatie, enz.

4. Fiscaal nieuws in de
begroting 2007

De nieuwe wet voorziet ook in een uitgebreidere rapporteringverplichting aan de rechtbank door de vereffenaar. Zo moet hij in

De Federale regering heeft in haar recente beleidsverklaring voor

de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een

de begroting 2007 een aantal nieuwe fiscale maatregelen in het

“omstandige” staat van de toestand van de vereffening overmaken

vooruitzicht gesteld. Het principe van de BTW-consolidatie is

aan de Griffie. De vereffeningstaat bevat de ontvangsten, de uit-

hier reeds eerder ter sprake gekomen. Dat wordt definitief met

gaven en de uitkeringen en vermeldt wat nog vereffend moet wor-

ingang april 2007. Rechtspersonen die behoren tot eenzelfde groep

den. De staat wordt toegevoegd aan het vereffeningdossier. Vanaf

zullen in de toekomst als één BTW-plichtige worden aangemerkt

het tweede jaar van de vereffening volstaat een jaarlijkse staat. Ook

wat een forse vereenvoudiging oplevert in administratieve romp-

nieuw zijn de regels inzake “het plan voor verdeling van activa over

slomp en onnodige voorfinanciering van BTW beperkt.

de schuldeisers”. De rechtbank dient haar akkoord te geven vóór

De Europese moeder/dochter-richtlijn die voorziet in een vrij-

de vereffening wordt afgesloten. De Griffie van de rechtbank zal

stelling van roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden

voor elke vereffening een vereffeningdossier houden waarvan elke

- minimale participatie van 15 % en een bezitsduur van 1 jaar -

belanghebbende kosteloos inzage kan nemen.

wordt uitgebreid naar alle landen waarmee België een Verdrag
heeft gesloten tot vermijding van dubbele belasting. Bedoeling van

3. Emigratieheffing

de maatregel is ons land aantrekkelijker te maken als vestigingsland
voor houdstervennootschappen (holdings).
Een vennootschap kan belastingvrij reserves aanleggen, denk b.v.

Het Wetboek Inkomstenbelastingen stelt dat “pensioenkapitalen,

aan de verkoopopbrengst van een investering die tijdelijk kan wor-

afkoopwaarden en spaartegoeden die worden betaald of toegekend

den vrijgesteld van vennootschapsbelasting mits herinvestering.

aan een belastingplichtige die zijn woonplaats of zetel van fortuin

De herinvesteringsverplichting bestond nog niet voor “oude”

vooraf naar het buitenland heeft overgebracht, geacht worden te

reserves van voor 1990. Die reserves leveren uiteraard niets op aan

zijn toegekend of betaald daags voor de overdracht ervan naar het

de schatkist (want ze zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting).

buitenland”.

Om die toch fiscaal te doen renderen zullen “vrijwillige” opnames

Neem het voorbeeld van een belastingplichtige met een pensioen-

uit die reserves vanaf het boekjaar 2007 afzonderlijk worden belast

verzekering waarvan de premies in het verleden fiscaal in aftrek zijn

tegen 16,5 % of zelfs 10 % als de opname gebeurt voor investerin-

gebracht. Emigratie voor afkoop van het pensioenkapitaal naar een

gen in materiële vaste activa. Voor het boekjaar 2008 zal het tarief

land waar geen heffing op die afkoop is voorzien brengt dus geen

stijgen tot 20,75 % en voor 2009 25 %. Al bij al merkelijk gunstiger

soelaas. Op basis van de fictiebepaling is afrekenen met de Belgische

dan het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (33,99 %).

fiscus de boodschap. Dit is zowat de enige exit- of emigratieheffing

Ploegenarbeid en overwerk worden fiscaal gestimuleerd. Zo zal

die België kent. Op veel begrip van Europa hoeft ze niet te rekenen.

10,7 % van de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op

Dat is ook zo voor exitheffingen van andere landen zoals Nederland

vergoedingen voor nacht- en/of ploegenarbeid niet moeten worden

dat een emigratieheffing oplegt aan aanmerkelijk belang aandeel-

doorgestort aan de belastingdienst. Waarom, meestal gaat het om

houders voor een periode van 10 jaar nadat zij dat land metterwoon

bijzonder kwetsbare sectoren met een belangrijke loonhandicap in

hebben verlaten. Vroeger dienden er nog zekerheden voor die

vergelijking met onze buurlanden.

aanslag te worden gesteld. Dat is veroordeeld door Europa.

De maatregel geldt vanaf 1 april 2007. Vanaf dat moment zal

Ook de Franse emigratieheffing, die net zoals de Nederlandse ziet

overigens ook de bedrijfsvoorheffing op salarissen van onderzoekers

op emigrerende aanmerkelijk belang aandeelhouders, is veroordeeld.

met doctoraatstitel en masters in wetenschappelijke richtingen

Het principe van de emigratieheffing is in strijd met het vrije verkeer

volledig vrijgesteld zijn van doorstorting.

van personen en het recht van vrije vestiging. Ons land kan zich dus

Voor overuren zal een verhoogde belastingvermindering gelden.

ook aan een definitief negatief standpunt van Europa verwachten.

Het verlaagde BTW-tarief van 6 % in de bouw wordt uitgebreid
tot de nieuwbouw van sociale woningen door huisvestingsmaat-
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schappijen en vernieuwbouwactiviteiten in achtergestelde

De kosten kunnen onmiddellijk fiscaal in aftrek worden gebracht.

buurten van grootsteden.

Het rentepercentage van de notionele renteaftrek bedraagt voor

Op het vlak van milieu zal vanaf 1 juli 2007 een algemene

de KMO 3,942 % (voor een niet-KMO 3,442 %).

milieuheffing gelden op niet recycleerbare verpakkingen. Zoals
dat vaak het geval is bij beleidsverklaringen worden maatrege-

De fiscale wetgeving hanteert een andere definitie.

len ingeschreven tegen fiscale fraude en misbruik. Zo wordt

Een KMO hoort hier te voldoen aan 6 criteria nl.:

in het BTW Wetboek opgenomen dat iemand die afweet van
fiscale fraude van zijn medecontractant automatisch het recht
op aftrek verliest. Het bankgeheim wordt verder ingeperkt.
Uitdrukkelijk zal in de wet worden opgenomen dat het bankgeheim niet ingeroepen kan worden tegen de Ontvanger van
de belastingdienst.
Ook de Vlaamse regering heeft inmiddels haar begrotingsdecreet 2007 bij het Vlaamse Parlement neergelegd. Wat is daar
fiscaal nieuw. Koopt u uw enige woning, bent u over de eerste
schijf van 12.500 EUR van het aankoopbedrag geen registratierecht verschuldigd. U bespaart 12.500 x 10 % = 1.250 EUR.
Vanaf 01/01/2007 wordt dit “abbatement” verhoogd tot

- belastbaar inkomen ≤ 322.500,00 EUR;
- minimumsalaris aan min. één bedrijfsleider
van 33.000,00 EUR (AJ 2007);
- geen aandelen in bezit waarvan de beleggingswaarde meer
bedraagt dan 50 % van haar fiscaal eigen vermogen;
- minstens 50 % van de aandelen zijn in handen van
natuurlijke personen;
- geen dividenduitkering voor meer dan 13% van
het gestorte kapitaal;
- geen deel uitmaken van een groep waartoe een
coördinatiecentrum behoort.

15.000 EUR. Besparing 1.500 EUR. Ook heel wat wijzigingen

Een onderneming die aan deze criteria voldoet kan beroep

- lees verhogingen - in de belasting op de automatische ont-

doen op een getrapt tarief in de vennootschapsbelasting

spanningstoestellen en weddenschappen ...

opgebouwd als volgt:

Verder beoogt het decreet een grotere doelmatigheid van de
milieuheffingen. Bedoeling is om het verbranden van afvalstoffen

Belastbare winst in EUR

goedkoper te maken dan het storten ervan.

minder dan 25.000

24,98 %

tussen de 25.000 en 90.000

31,93 %

5. Definitie KMO
Er bestaat geen éénduidige definitie van een KMO. (kleine of
middelgrote onderneming) Het begrip wordt verschillend
gedefinieerd in het vennootschapsrecht en de fiscale wetgeving.
In het vennootschapsrecht is een KMO een onderneming die
voor het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar, niet meer
dan één van de volgende criteria overschrijdt:

Percentage

tussen de 90.000 en 322.500

35,54 %

boven de 322.500

33,99 %

Een fiscale KMO kan beroep doen op de investeringsreserve
(niet te combineren met de notionele intrestaftrek) en geniet
bovendien van een vrijstelling van vermeerdering in geval van
ontoereikende voorafbetaling voor haar eerste drie boekjaren.
Vanaf het aanslagjaar 2007 worden een aantal fiscale gunst-

- jaargemiddelde van het personeelsbestand / 50

maatregelen voor KMO’s afgeschaft om overlapping te vermij-

- jaaromzet exclusief BTW / 7.300.000 EUR

den met de investeringsreserve en de notionele renteaftrek.

- balanstotaal / 3.650.000 EUR

Het betreft concreet de gewone en gespreide investeringsaftrek

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers kwalificeren
sowieso niet als KMO.
Fiscaal kunnen deze KMO’s een volledige afschrijvingsannuïteit
boeken voor het jaar waarin een investering wordt verricht.
Ze zijn niet verplicht om de bijkomende kosten van een investering af te schrijven samen met het hoofdbedrag.

en het belastingkrediet van 7,5 %. De verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in octrooien, onderzoek & ontwikkeling, rationeel energieverbruik en beveiliging blijft wel gelden.
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6. Aandachtspunten
voor december

uit het Parlement /
Rechtspraak

Het gewone tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt

1. Beroepskosten / geen
omkering van bewijslast

33,99 %. Daarnaast geldt er een opstaptarief - 24,98 %
over de eerste schrijf belastbare winst tot 25.000 EUR - zo de
vennootschap aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén daarvan
is de minimale salarisopname door tenminste één bedrijfsleider
of bestuurder van 24.500 EUR. Dat salarisbedrag wordt jaarlijks verhoogd. Voor 2006 - aanslagjaar 2007 - bedraagt het
33.000 EUR. Een zaakvoerder of bestuurder doet er goed aan
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na te gaan of hij of zij voor dit jaar aan die grens voldoet.

Kosten zijn aftrekbaar als beroepskost indien voldaan wordt aan
volgende voorwaarden die u terugvindt in het wetboek inkomstenbelasting;
- de kosten zijn gedaan of gedragen om belastbare
inkomsten te verkrijgen of te behouden;

Het zou zonde zijn om door een beperkte afwijking het ver-

- ze moeten gedaan zijn gedurende het belastbare tijdperk;

laagde tarief te mislopen. 20 december is de laatste dag waarop

- en slechts in zoverre er voldoende bewijsstukken zijn die

u vrijwillig kan vooruitbetalen voor de inkomstenbelasting.
Elke betaling voor die datum levert u een “vermindering
van vermeerdering” op van 4,5 % of in bepaalde gevallen
een rentevoordeel van 2,25 %. Zou u overigens nu vaststellen dat u dit jaar teveel vooruitbetaald heeft kan u dat surplus
onmiddellijk terugvragen. U doet dat door een aangetekend
verzoek te verzenden aan de Dienst van vooruitbetalingen te
Brussel.
Optimaliseer alle mogelijkheden voor aftrek in privé van
premies, levensverzekeringen, pensioensparen en VAPZ
(vrijwillig aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Idem voor
vennootschappen. Ga na of de maximale marges - voor b.v.
premies groepsverzekering - benut zijn.
Betaal tijdig sociale bijdragen onder het zelfstandigenstatuut.
Elke betaling van premies na 31/12 en bedoeld voor 2006
levert een bijkomende factuur op van maar liefst 10 %.
Bovendien krijgen late betalers geen fiscaal attest voor de
betaalde bijdragen aan het vrij aanvullend pensioen.
Wat u dus betaald heeft in 2006 kan u fiscaal niet in aftrek
nemen.

de echtheid en het bedrag ervan verantwoorden.
Van zodra een belastingplichtige de echtheid kan bewijzen zijn de
kosten aftrekbaar. De vraag naar de werkelijkheid van de prestaties
waarvoor de kosten zijn gemaakt is niet aan de orde. Zeker niet als
de prestaties zijn geleverd op grond van een tussen partijen gesloten
overeenkomst. Dat is het standpunt van de rechtbank.
Waarover gaat de casus. Een vennootschap A levert aan vennootschap B consultancy- en managementprestaties en brengt daar een
vergoeding voor in rekening. De belastingdienst heeft het op die
“fee” niet begrepen en weigert de aftrek aan B omdat die blijkbaar
niet kan aantonen dat daarvoor werkelijke prestaties zijn geleverd.
In eerste aanleg volgt de rechtbank de belastingdienst nog.
In beroep is dat niet het geval. Het Hof stelt vast dat A prestaties
levert aan B en dat doet in uitvoering van een tussen partijen
gesloten overeenkomst. Dat is een beleidskeuze van de belastingplichtigen en het is niet aan de belastingdienst om daar een opportuniteitsoordeel over te vellen. “Door het bestaan van een overeenkomst en de uitvoering ervan hebben belastingplichtigen aan hun
bewijslast voldaan en zijn de kosten aftrekbaar als beroepskost”.
De bewijslast van een eventuele “simulatie” ligt bij de belastingdienst. De rechtbank gaat verder ... Zelfs al zou sprake zijn van een
fictieve overeenkomst en dus simulatie, dan nog zal een weigering
van de aftrek als beroepskost fiscaal geen effect hebben.
Aangezien de fee belast wordt bij A zou de aftrek weigeren aan B
leiden tot dubbele belasting en ... dat kan niet.
Conclusie is dus belangrijk. De belastingdienst moet een overeenkomst die consequent door partijen wordt uitgevoerd aanvaarden.
Enkel wanneer zij het gesimuleerde karakter ervan kan aantonen
kan ze die naast zich neerleggen.

2. Fiscale planning / normaal
beheer van privé vermogen
Beheert een belastingplichtige zijn privé vermogen “normaal” is over
eventuele meerwaarden geen inkomstenbelasting verschuldigd. Denk aan
meerwaarden op onroerend goed verrichtingen, aandelentransacties, enz.

4. Registratieregeling voor aannemers / inhoudingsplicht en
hoofdelijke aansprakelijkheid /
België op de vingers getikt
door Europa

Van zodra men het normale beheer te buiten gaat en “speculatief” wordt,
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komt men al vlug voor de inkomstenbelasting in de categorie van de

Ter bestrijding van het zwartwerk in de bouwsector werd destijds in

diverse inkomsten terecht, wat een heffing oplevert van 33 % ...

België een registratieregeling voor aannemers ingevoerd. De regeling

Discussies in praktijk zijn legio. In dit verband een interessant vonnis van

komt erop neer dat éénieder die beroep doet op een niet-geregistreerde

een rechtbank in Brussel. De casus ging over een echtpaar met een aantal

aannemer zich geconfronteerd weet met een inhouding- en doorstortings-

parfumeriezaken die voorafgaand aan de verkoop aan een Nederlandse

verplichting van 30 % of 50 % - waarvan 15 % voor de belastingdienst.

vennootschap de Belgische winkels reorganiseerden en inbrachten in een

Bovendien loopt men tegen een hoofdelijke aansprakelijkheid voor even-

tussenvennootschap. (ter vermijding van de meerwaardebelasting op aan-

tuele sociale en fiscale schulden van de niet-geregistreerde aannemer.

delen die toen nog verschuldigd was bij de verkoop van een belangrijke

Kan niet volgens het Europese Hof.

deelneming). De belastingdienst heeft het op al dat gestructureer niet

De inhoudingplicht en de aansprakelijkheid leveren een beperking op

begrepen en beslist tot speculatieve verkoop.

van de vrijheid van dienstverrichting. Het systeem werkt ‘ontmoedigend’

De rechtbank ziet dat volstrekt anders; “om de betwiste transactie te

om beroep te doen op niet in België geregistreerde dienstverrichters.

beoordelen, moet men zich niet plaatsen in het standpunt van de nor-

Enerzijds kan een aannemer die niet geregistreerd is ingevolge de

male man in de straat, maar zich de vraag stellen of een ondernemer in

inhoudingplicht niet onmiddellijk over een deel van zijn inkomsten

zelfde positie gelijkaardige verrichtingen zou doen”.

beschikken. Anderzijds ontmoedigt de hoofdelijke aansprakelijkheid de

Het is volgens de rechtbank niet abnormaal “dat men zich op het einde

keuze voor een niet-geregistreerde (buitenlandse) aannemer. Dat strookt

van de beroepscarrière laat omringen door fiscale specialisten die adviseren

niet met de Europese gedachte.

hoe men zijn zaken op de meest gunstige manier kan realiseren.

Nationale regelingen die leiden tot een beperking van de vrijheid van

Als hierbij een beroep wordt gedaan op structuren die een belasting-

dienstverrichting kunnen slechts gerechtvaardigd zijn in zoverre ze

besparing opleveren betekent dit nog niet dat er geen sprake kan zijn

beantwoorden aan “dwingende redenen van algemeen belang”.

van een normaal beheer van privé vermogen”.

Welnu, een “algemeen vermoeden” van belastingfraude of ontwijking
volstaat niet als rechtvaardigingsgrond.

3. Cadburry arrest

Belangrijk is dat het Arrest van het Europese Hof enkel gaat over de

Fiscaal moet men rekening houden met Europa. Dat blijkt opnieuw uit

de inhouding van 15 %. De sociale inhouding van 15 % - of 35 % in

het “Cadburry arrest”. Een voorbeeldarrest voor het stimuleren van de

een onderaannemingssituatie - is niet behandeld.

fiscale concurrentie binnen de Unie.

Benieuwd hoe de Federale Overheid zal reageren.

fiscale gevolgen van het werken met een niet-geregistreerde aannemer,

In het arrest beslist het Europese Hof dat het Britse Cadburry-Schweppes
in Groot-Brittannië geen extra belasting hoeft te betalen op winsten die
dochterondernemingen realiseren in Ierland (en daar laag belast zijn).
Een verplichting om het verschil in belasting in Groot-Brittannië bij te
betalen druist in tegen het principe van de vrijheid van vestiging.
Het gevolg van het arrest is dat ondernemingen met buitenlandse dochters de garantie krijgen dat wat ze in een ander EU-land aan belasting
besparen, niet hoeven bij te betalen in het thuisland.
Het arrest heeft ook belang voor de fiscale aantrekkingskracht van de
Belgische notionele renteaftrek.

Wij wensen U een sfeervolle Kerst en een fijne eindejaarsperiode.
Dat het nieuwe jaar aan al uw verwachtingen mag voldoen zowel
op persoonlijk als op zakelijk vlak.

