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Uitbreng van onroerend goed bij vereffeningen: verruimde
toepassing van het algemeen vast recht mogelijk?

Investeren in buitenlands vastgoed: bezint eer ge begint

De uitbreng van onroerend goed uit een
vennootschap is in principe onderworpen aan
het verkooprecht (12%). Een gekende uitzondering is de ‘wachtregeling’, waarbij enkel het
algemeen vast recht (50 EUR) wordt geheven.
De laatste jaren heeft VLABEL echter niet nagelaten om mist te spuien rond de interpretatie
van deze uitzondering. Te pas en te onpas
verhoogde zij de fiscale rechtsonzekerheid
aan de hand van beslissingen met een weinig
solide juridische onderbouw. Recent bood
VLABEL toch weer wat meer perspectief aan
de belastingplichtige.

Met de start van het schooljaar nemen velen
afscheid van een deugddoende vakantie.
Een vakantie die vaak wordt doorgebracht in
het buitenland en die soms aanzet tot dromen
over een eigen stekje ter plaatse.
Een woning of appartement kopen in het
buitenland, klinkt interessant en leuk, maar
let wel op enkele aandachtspunten vooraleer
de sprong te wagen.

Principe
De uitbreng van een onroerend goed is in
principe onderworpen aan het verkooprecht
van 12%. Op de principiële heffing van het
verkooprecht bestaan echter enkele uitzonderingen voor de personenvennootschappen
(BV, CV, VOF, CommV) zoals de ‘wachtregeling’.
Deze regeling houdt in dat indien een onroerend goed dat wordt aangehouden door een
personenvennootschap aan de vennoten wordt
uitgekeerd in verhouding tot hun aandelenbezit,
slechts het algemeen vast recht van 50 EUR
verschuldigd is. Pas wanneer de onverdeeldheid
wordt beëindigd of wanneer een deelgenoot
zijn aandeel in het onroerend goed overdraagt
aan één of meerdere deelgenoten is alsnog
het verkooprecht verschuldigd. Indien men in
onverdeeldheid kan blijven, is de wachtregeling
aldus een fiscaal voordelige piste.
Het VLABEL-standpunt
Ingevolge het (nieuwe) Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna:
WVV) werd het kapitaalbegrip afgeschaft voor
personenvennootschappen. Daaropvolgend
werd ook de notie “kapitaal” geschrapt in de
wetsbepaling uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit
(hierna: VCF) omtrent de wachtregeling. Het
begrip ‘kapitaalvermindering’ werd in de
wetsbepaling gewijzigd naar ‘gedeeltelijke vereffeningen’, waardoor de wachtregeling nu van
toepassing is op zowel een gehele vereffening
(de vereffening van de vennootschap) als een
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gedeeltelijke vereffening (vb. de uitkering van
een onroerend goed). Vervolgens stelde ook
VLABEL hieromtrent een standpunt op:
- indien de wachtregeling toepassing vindt
en de uitkering van een onroerend goed
wordt aangerekend op de inbreng, zal het
algemeen vast recht toepassing vinden.
Dit wordt immers gelijkgesteld met de
vroegere kapitaalvermindering in natura,
waarbij slechts het algemeen vast recht werd
geheven; en
- is de wachtregeling niet van toepassing en
wordt de uitkering tevens aangerekend op de
beschikbare reserves, is er voor wat betreft
de aanrekening op de beschikbare reserves,
sprake van een dividenduitkering in natura.
Hierop is het verkooprecht van toepassing
(of ingeval van een onverdeeldheid het
verdeelrecht).
Bij het voorgaande standpunt kan de vraag
worden gesteld of een uitbreng van een onroerend goed als gevolg van een gehele of een
gedeeltelijke vereffening, die werd aangerekend
op zowel de inbreng als op de beschikbare
reserves en waarbij de overige toepassingsvoorwaarden van de wachtregeling vervuld waren,
uitsluitend aan het algemeen vast recht zou
worden getaxeerd.
VLABEL brengt duidelijkheid in een voorafgaande beslissing
Nadien werd aan VLABEL de vraag gesteld naar
de toepassing van deze ‘ruimere’ interpretatie.
Een BV met twee aandeelhouders wenste
ofwel enkel over te gaan tot een uitkering van
de opstallen, die zou worden aangerekend op
zowel de inbreng als op de beschikbare reserves. Ofwel zou de BV volledig vereffend worden.
VLABEL stelt dat bij een gehele vereffening (lees:
liquidatie) van de BV het algemeen vast recht
van toepassing is. Het feit dat er ook reserves
worden uitgekeerd, verhindert niet om onder
de wachtregeling te vallen. Wat betreft de

gedeeltelijke vereffening (lees: kapitaalvermindering) stelt VLABEL dat een onderscheid moet
worden gemaakt: i) naargelang de uitkering
wordt aangerekend op de inbreng, dan zal het
algemeen vast recht van toepassing zijn en ii)
naarmate de uitkering wordt aangerekend op
de beschikbare reserves, is hierop het verkooprecht verschuldigd.
Analyse/conclusie
Het relevante artikel in de VCF stelt dat zowel
de gehele als de gedeeltelijke vereffening onder
de toepassing van de wachtregeling kunnen
vallen. Bijgevolg zou op beide vereffeningen
enkel het algemeen vast recht verschuldigd
moeten zijn. VLABEL besluit echter wel tot een
verschillende behandeling. Bij de gehele vereffening zal immers enkel het algemeen vast recht
worden geheven, in tegenstelling tot hetgeen
het geval is bij gedeeltelijke vereffeningen. Het
laatste woord hierover is nog niet gezegd.
Eline Depaepe en Evert Moonen
De Langhe Advocaten
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Gewijzigde taxatie in de personenbelasting
Vele jaren was er grote onenigheid rond de aangifte in de personenbelasting van niet verhuurde
buitenlandse onroerende goederen. In tegenstelling tot Belgische onroerende goederen,
diende voor haar buitenlandse tegenhangers
immers de werkelijke huur(waarde) aangegeven
te worden. Hoewel de rechtspraak steeds in het
voordeel van de belastingplichtige oordeelde,
probeerde de Belgische fiscus af en toe toch
moeilijk te doen.
Sinds dit jaar heeft de fiscus echter gezorgd voor
de toekenning van een KI aan deze goederen
om zo de ongelijke behandeling van Belgische
en buitenlandse onroerende goederen ongedaan te maken. In vele gevallen zal dit KI echter
toch nog beduidend hoger liggen dan een
Belgisch onroerend goed met een gelijkaardige
waarde.
Fiscaal voordeel in de
vennootschapsbelasting
Bij de aankoop van een onroerend goed wordt
vaak de vraag gesteld wat fiscaal interessanter
is: aankopen als particulier dan wel met de vennootschap, zo ook voor buitenlands vastgoed.
Voorheen werd deze investering vaak gedaan
via de vennootschap om zo de kosten in aftrek
te kunnen nemen van de Belgische winsten. Op
vandaag is dit, behoudens enkele specifieke
uitzonderingen, niet meer mogelijk.
Vanuit een zuiver fiscaal standpunt is de
aankoop via een vennootschap niet meer
voordelig. Dit neemt echter niet weg dat in
de praktijk nog vaak dergelijke investeringen

gebeuren via Belgische vennootschappen.
Onder meer omdat de financiering eenvoudiger
te structureren is of omwille van bepaalde
successieregelingen die reeds getroffen zijn.
Meerwaarde bij verkoop
Een vaak gestelde vraag is wat er gebeurt bij de
verkoop van het tweede verblijf en de eventueel
gerealiseerde meerwaarde. Hoeveel belastingen
moeten hier in België op betaald worden? Het
antwoord is eenvoudig: geen. Gerealiseerde
meerwaarden bij de verkoop van onroerende
goederen zijn steeds enkel en alleen belastbaar
in het land waar het onroerend goed gelegen is.

Vooreerst zijn de rentevoeten voor kredieten
sterk gestegen in het voorbije jaar. Het verkrijgen
van een krediet zal dus een nog sterker dossier
vereisen op vlak van terugbetalingscapaciteit.
Daarnaast dient ook rekening gehouden te
worden dat banken geen hypotheek willen
vestigen op het buitenlandse onroerend goed.
Bijgevolg zullen andere Belgische activa als
onderpand verleend moeten worden om aanspraak te kunnen maken op financiering.
Aaron Vervaeke
Gecertificeerd Tax Accountant
Titeca pro accountants & experts

Let wel op in de situatie waarbij het goed in een
Belgische vennootschap zit en de aandelen
van de vennootschap worden verkocht. In een
zuiver Belgische context zou dit geen meerwaardebelasting op de Belgische onroerende
goederen met zich meebrengen. In sommige
gevallen kan dit echter in het buitenland wel
geherkwalificeerd worden als een verkoop
van het onroerend goed zelf in plaats van de
aandelen.
Successieplanning
Bij de structurering van de aankoop van het
tweede verblijf dient ook steeds gekeken te
worden naar de verdeling van het vermogen.
Belangrijk hierbij is om ook steeds rekening te
houden met de fiscale regels die in het land van
het goed gelden.
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Zo ook bij de overdracht naar aanleiding van het
overlijden. Een aankoop van de naakte eigendom via de kinderen en het vruchtgebruik via
de ouders is in België een mogelijke successie
planning om de erfbelasting te vermijden. In
Spanje bijvoorbeeld geldt dit principe niet en
is er alsnog erfbelasting verschuldigd op de
waarde van het vruchtgebruik.
Hypothecaire lening
Wie voor de aankoop van het tweede verblijf
een lening wenst af te sluiten, moet ook nog
een aantal zaken in het achterhoofd houden.
41

