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ln een opmerkelijk arrest heeft het hof van beroep te Antwerpen zich recentelijk uitgespro-

ken over de fiscale behandeling van de terugname van een waardevermindering op aande-

len na een inbound-zetetverptaatsing. De zaak handetde over een in Luxemburg opgerichte

vennootschap die haar zetel overbracht naar België. De vennootschap had waardevermin-

deringen op aandeten geboekt vóór de zetetverplaatsing, en deze na haar immigratie
teruggenomen. Het hof komt tot de conctusie dat de terugnames in Betgië belastbaar zijn

fAntwerpen 4 septem be r 2018, 201 6 I ARI 20641.

Wat met terug na me waa rdevermi n-
dering op aandelen na zetelverplaatsing ?

(Terugname vanl waardevermindering
op aandelen

en minderwaarden
op aandelen worden in België fiscaal niet
aangemerkt als een beroepskost, behou-

dens (o.m.) indien ze worden geleden n.a.v. de
gehele verdeling van het maatschappelijk vermo-
gen van een vennootschap tot ten hoogste het
verlies aan gestort kapitaal dat door die aandelen
wordt vertegenwoordigd (art. I98, $ 1, 7" lùülB

1992) . D e waardeverminderingen en mindetwaar-
den worden bijgevolg opgenomen onder de ver-
worpen uitgaven.

Een latere terugname van een waardeverminde-
ring op aandelen zou tot dubbele belasting lei-
den, aangezien een terugname aanleiding geeft

tot een opbrengst. Yandaar dat werd voorzien in
een specifieke bepaling. Artikel 74, lid 2, 1.o

KB/MB 1992t:,epaalt dat een aanpassing in meer
van de begintoestand van de reserves mag wor-
den toegepast ten belope van "de tijdens het
belastbare tijdperk teruggenomen waardevermin-
deringen op aandelen die uoorbeen kracbtens
artikel 198, [! 1], 7o, uøn betzelfde 

'Vetboek 
als

ueruorpen uitgauen zijn belast, in zouer die
waardeuerminderingen op het einde uan dal
belastbare tijdperk niet rneer uerøntwoord ziin".
Op die wijze wordt de boekhoudkundige
opbrengst fiscaal gecompenseerd en vermijdt
men dubbele belasting. De vrijstelling wordt
evenwel enkel toegepast voor de terugnames van
waardeverminderingen die op grond van artikel
198, $ 1, 7o \(/IB 1992 als verworpen uitgaven zijn
belast.

Zetelverplaatsing
Vraag is hoe deze principes moeten worden toe-
gepast in het kader van een zetelverplaatsing
naar België (immigratie), in het bijzonder wan-
neer een waardevermindering op aandelen werd
geboekt vóór de zetelverplaatsing.

De immigratie van een vennootschap naar België
kan onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden
met juridische continuïteit, en dus zonder ontbin-
ding. Vaak wordt ook op boekhoudkundig vlak
continuïteit nagestreefd, waarbij de waardering
van de vermogensbestanddelen niet wordt gewij-
zigd op het ogenblik van de zetelverplaatsing
(b o ekb o u dþundige c ontinui:teit).

Op fiscaal vlak geldt evenwel een disconlinuîteit.
Vanneer een buitenlandse vennootschap haar
zetel verplaatst naaÍ Belgie, is ze vanaf dat ogen-
blik onderworpen aan de Belgische vennoot-
schapsbelasting. Op welke wijze die vennoot-
schap op fiscaal vlak moet worden geïntegreerd
in het Belgische fiscaal stelsei, is complex. Dat is
het gevolg van het feit dat de heffingsbevoegd-
heid over de inkomsten (waaronder de latente
meerwaarden) op het ogenblik van de zetelver-
plaatsing overgaat van de vertrekstaat naar de
ontvangststaat, ytaag is dan ook tegen welke
waarde de activa in België binnenkomen.

Het huidige artikel I\4ter, $ 2, tweede iid \ølB
1992 stelt dat moet worden uitgegaan van de
boekwaørde van de activa van de immigrerende
vennootschap op het ogenblik van de zetelver-
plaatsing, voor het vaststellen van de lalere uer-

wezenliikte meer- en minderwaarden (zie even-
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wel velder, over de inmiddels doorgevoercle
wetswijziging). Over de concrete interpretatie van
deze bepaling bestaat discussie. Uit de parlemen-
taire voorbereiding blijkr dat de wetgever de
meerwaarden die aangroeiden vóór de zetelver-
plaatsing niet wenste te belasten, aangezien
België over die meerwaarden geen heffingsbe-
voegdheid had op dat ogenblik. De wetgever zou
wel degelijk de werkelijke waarde hebben
beoogd (zie o.m. Parl.St. Kamer 2007-09, m, 52-
I39B/0U, 19). Op een parlementaire vraag ant-
woordde de minister van Financiën evenwel dat
enkel de boekuaarde in aanmerking mag worden
genomen, ongeacht de werkelijke waarde (Vr.

nr. 886 van 24 maart 2016 van Kamerlid VAN
BIESEN, Vr. en Antw. Kamer 2015-76, nr. 54-70,
242). Dit antwoord gaf aanleiding ror kririek in de
rechtsleer, aangezten dit kan leiden tot dubbele
belasting : enerzijds een exit-l:elasting in de ver-
trekstaat op de latente meerwaarde, en vervol-
gens een meerwaardebelasting in België op de
volledige verwezenlijkte meerwaarde (zie daar-
over Fiscoloog2076, nr. 1478, Ð.

In artikel 1.84ter, g 2, tweede lid IØIB 1992 wordt
evenwel niet expliciet ingegaan op de problema-
tiek waarbij vóór de zetelverplaatsing een waarde-
vermindering wordt geboekt, gevolgd door een
terugname van deze waardevermindering in Bel-
gie na de zetelverplaatsing, zonder realisatie. Het
handelt enkele over de latere uerwezenlijkte
meer- en minderwaarden.

In 2012 werd deze vraag reeds voorgelegd aan de
Dienst voor voorafgaande beslissingen (vooraf-
gaande beslissing nr. 2012.034 van 29 mei 2012).
De DVB steide toen, onder verwijzing naar artikel
184ter, g 2, tweede lid \ilB 1992, dat meerwaar-
den en minderwaarden op activa na een zetelver-
plaatsing worden vastgesteld uitgaande van de
boekwaarde die zij hebben op het ogenblik van
de zetelverplaatsing. Hieruit leidt de DVB af dat
de boekwaarde op dat ogenblik geldt als de fis-
cale aanschaffingswaalde in België. Een terug-
name van een waardevermindering op aandelen
moet op fiscaal vlak bíjgevolg niet als een terugna-
me worden beschouwd, maar als een in artikel 44,

$ 1, 1o \YJIB 1992 bedoelde uitgedrukte nier-ver-
wezenlijkte meerwaarde die aan de onaantast-
baarheidsvoorwaarde ex artikel 790 WIB 1992
moet voldoen om te kunnen worden vrijgesteld.

Het is over een dergelijke situatie dat ook het hof
van beroep te Antwerpen zich recentelijk moest
uitspreken.

Feiten
De zaak handelt over een in 1995 in Luxemburg
opgerichte vennootschap, die aanvankelijk ook
daar haar maatschappelijke zetel had. De ven-
nootschap had een I00 0/o participatie in een
Nederlandse vennootschap, waarop in 2008 een

belangrijke waardevermindering werd geboekt. In
2009 werd nog een extra waardevermindering bij-
geboekt, vooraleer in mei 2009 de maatschappe-
lijke zetel wer<l verplaatst naar België, zonder
behoud van een vaste inrichting in Luxemburg.
De vennootschap werd omgevormd in een ven-
nootschap naar Belgisch recht, met ingang van
1 mei 2009. Na de zetelverplaatsing werd in dat-
zelfde jaar een belangrijk deel van de waardever-
mindering teruggenomen. Ook voorheen geboek-
te waardeverminderingen op andere participaties
werden na de zetelverplaatsing teruggenomen.

In haar aangifte voor het aanslagiaar 2010 (boek-
jaar 7 mei 2009 - 31 december 200Ð werd ren
belope van de terugname van de waardevermin-
dering een aanpassing in meer van de begintoe-
stand van de leserves doorgevoerd, in toepassing
van voormeld artikel 74 KB/\X/|B 1992. De fiscale
Administratie aanvaardde deze aanpassing even-
wel niet, en belastte de terugname. De waarde,
vermindering was voorheen in Luxemburg im,
mers fiscaal aangenomen , zodaÍ. de fiscale vrijstel-
ling in België een dubbel belastingvoordeel zou
opleveren, aldus de fiscus. Bovendien zijn terug-
nemingen van waaldeverminderingen slechts vrij-
stelbaar, indien de voorheen geboekte waardever-
minderingen werden opgenomen onder de (Bel-
gische) verworpen uitgaven.

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gaf
de fiscale Administratie gelijk, waarna de zaak
werd voorgelegd aan het hof van beroep te Ant-
wefpen.

Hof van beroep Antwerpen
Artikel 7 4 tÇß/vrß't 992
Het hof begint zijn analyse met een beoordeling
van voormeld artikel 74,lid 2, 1" KB/WIB 1992.
De vennootschap meende dat de voorwaarden
van dit artikel vervuld waren, omdat de in
Luxemburg geboekte waardeverminderingen
moeten worden beschouwd als verworpen uitga-
ven in de zin van artikel 198, g 1, 7" UIIB 1992.
De waardeverminderingen konden in Luxemburg
immers fiscaal niet (meer) gerecupereerd worden,
vermits de vennootschap verliezen leed en deze
veriiezen verloren gingen naar aanleiding van de
zetelverplaatsing.

Het hof stelt vast dat de waardeverminderingen
in Luxemburg boekhoudkundig in kosten werden
genomen. Deze waardeverminderingen werden
veruolgens niet (binnen of buiten de boekhou-
ding) aan het fiscaal resultaat toegevoegd. In
Luxemburg bestond er immers geen equivalent
van artikel 198, $ 1, 7" \ølB 1992. Het hof leidt
hieruit af dat de waardeverminderingen wel
degelijk in mindering kwamen van het fiscaal
resultaat. Het gaat niet verder in op de werking
van de zgî. "recapture" naal Luxemburgs recht,
waarbij het aftrekbaar karakter van de eerder



geboekte waardevermindering terug wordt
geneutraliseerd bij latere realisatie van een meer-

waarde (waardoor de waardevermindering uitein-
delijk alsnog belastbaar wordt). Het feit dat de

fiscale verliezen (die o.m. het gevolg ziin van de

waardevermindering) niet in België recupereer-
baar zijn, doet voigens het hof "geen afbreuk"
aan de vaststelling dat de waardeverminderingen
in Luxemburg in mindering zijn gekomen van het
fiscaal resultaat. De waardevermindering kon
enkel niet daadwerkelijk in mindering worden
gebracht van het fiscaal resultaal omdat er onvol-
doende winst was. Aangezien de terugnames
werden geboekt als een opbrengst, maken deze

deel uit van de belastbare winst, Een aanpassing

in meer van de begintoestand van de reserves is

derhalve niet toegestaan.

Uitgedrukte meerwaarde
Volgens het hof betekent dit niet dat de terugna-

me van een in Luxemburg geboekte waardever-
mindering altijd in België moet worden belast.

Artikel 44, S I,1o wIB 1992 stelt immers dat uitge-
drukte maar niet-verwezenlijkte meetwaarden zijn

vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt enkel in zoYerrc

de meerwaarde op één of meer afzonderlijke
rekeningen van het passief geboekt is en bliift, en

niet tot grondslag dient voor de berekening van
de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserue of
van enige beloning of toekenning (de onaantast-
baa.rbeidsuoonlaardeuit 

^rt. 
I90 \øIB 1992).

De vennootschap had betoogd dat dit artikel niet
kan worden toegepast op een terugname van een

waardevermindering op aandelen. Een ierug-
name zou niet kunnen worden gelijkgesteld met
een uitgedrukte meetwaarde. Bovendien kon zij

niet vo ldoe n aan de onaantastb aarhe idsvo olwaar-
de, omdat een terugname van waatdeverminde-
ringen op aandelen moet worden geboekt als

een uitzonderlijke opbrengst, en bijgevolg in het

resultaat is opgenomen (arl", 96 KB/ìØ.Venn.).

Het hof aanvaardt dit verweer van de belasting-
plichtige niet. Bij de beoordeling van het fiscaal

stelsel moet, aldus het hof, rekening worden
gehouden met artikel I\4ter, $ 2, tweede lid \[IB
1992. Op grond van dit artikel (in ziin huidige
versie) is de boekwaarde op het ogenbiik van de

zetelverplaatsing te beschouwen als de fiscale
aanschaffingswaarde van de activa in België. Dit
heeft tot gevolg dat de terugname op fiscaal vlak
niet als een terugname van een waardeverminde-
ring op aandelen kan worden beschouwd, doch
wel als een in artikel 44, S I, I" WIB 1992
bedoelde uitgedrukte niet-verwezenliikte meer-
waarde. Door de terugname van de waardever-
mindering stijgt de waarde van de aandelen
boven de "Belgische" boekwaarde (fiscale aan-

schaffingswaarde) uit, hetgeen een meerwaarde
impliceert. Eén en ander is het gevolg van de fis-
cale discontinuïteit. De gelijkstelling met een

meelwaarde betreft slechts een fiscale gelijkstel-

ling, die het gevolg is van een liscale afwijking
met betrekking tot de vaststelling van de aan-

schaffingswaarde.

Bovendien stelt het hof dat het feit dat de terug-
name boekhoudkundig als een opbrengst moet
worden geboekt, niet belet dat aisnog wordt vol-
daan aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dit
kan immers door de boekhoudkundige opbrengst
vóór het einde van het boekjaar over te boeken
naar een onbeschikbare rekening van het passief.

Zo kan men de meerwaarde onbeschikbaar
maken en de vrijstelling genieten. Door dit niet te
doen, heeft de vennootschap er bewust voor
gekozen om de bedragen beschikbaar te houden
en dus niet te voldoen aan de onaantastbaat'
heidsvoorwaarde.

Preiudiciële vragen
Ten slotte meende de vennootschap dat voormel-
de interpretatie strijdig is met de Europese vrij-
heid van vestiging en met het grondwettelijk
gewaarborgd gelijkheidsbeginsel. Het hof legt
ook deze bezwaren allemaal naast zich neer.

. llat het urij uerkeer uan uestiging betreft, onder-
zoekt het hof zowel de hypothese waarin artikel

74 KB/WIB 1992 door de vennootschap zou kun-
nen worden toegepast (hetgeen het hof betwist,
supra), als de hypothese waarin het artikel niet
kan worden toegepast. In beide hypotheses
wordt de situatie vergeleken van een Luxem-
burgse vennootschap die haar zetel naar België
overbrengt ten opzichte van een Belgische ven-
nootschap die haar eerder in België geboekte
waaldeverminderingen terugneemt. Vraag is of
de Luxemburgse vennootschap ontmoedigd
wordt om haar zetel naar Belgie over te brengen.

In de hypothese waarin atikel74 KBN4'B 7992

door de vennootschap zou kunnen worden toe-
gepast, oordeelt het hof dat beide situaties niet
vergelijkbaar ziin : de Luxemburgse vennootschap
kon de waardeverminderingen voorheen immers

in mindering brengen van haar fiscaal resultaat,

hetgeen niet het geval was voor de Belgische
vennootschap, door toepassing van artikel 198,

$ 1, 7o WIB 1992. Ãan de Belgische wetgever kan
dan ook niet verweten worden dat de Belgische

vennootschap later wel een vrijstelling kan genie-

ten op grond van artikel 74 KB/\ï'/IB 7992, in
tegenstelling tot de overgebrachte Luxemburgse
vennootschap. In het andere geval zou deze laat-
ste vennootschap gunstiger behandeld worden
dan de Belgische vennootschap.

Belangrijk is wel dat het hof aangeeft dat de situ-
atie anders zou ztjn indien de Luxemburgse wet-
geving wél had voorzien in een bepaiing die ver-
gelijkbaar is met artikel 198, $ 1, 7o 'WIB 1992.

Het hof bevestigt dat er in dat geval we1 een
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schending zou voorliggen van het vrij verkeel
van vestiging, aangezien artikel74 KB/WIB 1992
enkel voolziet in een vrijstelling indien het gaat
om een terugname van een waardevermindering
"die ouereenhomstig ctrtikel 198, [[ 1J, 7o WB 92
úls ueruoîpen uitgaue is belast". In dat geval zou
een Belgische vennootschap, die onderworpen
was aan de aftrekbeperking exartikel 198, $ 1, 7"
WIB 1992, fiscaal gunstiger behandeld worden
dan een Luxemburgse vennootschap. Er kan dus
inderdaad een schending voorliggen, aangezien
artlke|74 KB/MB 7992 niet voorzier in een vrij-
stelling wanneer de waardevermindering werd
belast ingevolge een vergelijkbare bepaling van
buitenlands recht. Dit laatste is in casu volgens
het hof evenwel nieÍ, aan de orde.

Ook in de hypothese waarin artikel74 KB/WIB
1992 nlet kan worden toegepast, ziet het hof in
casLt geen schending. Het hof stelt in eerste
instantie vast dat de waardevermindering in
Luxemburg enkel niet kon worden afgetrokken
van het Luxemburgs fiscaal resuliaat, omdat de
vennootschap destijds verlieslatend was en de
veriiezen niet werden overgebracht naar België
naar aanleiding van de zetelverplaatsing. Vraag is
of de onmogelijkheid om de verliezen uit de ver-
trekstaat (zonder vaste indchting in de ontvangst-
slaaL) aan te wenden in de ontvangststaat, strijdig
is met het Europees recht.

Het hof stelt dat van Beigië, als soeverein land op
fiscaal vlak, niet kan worden verwacht dat het
een fiscale aftrek verleent voor beroepsverliezen
die zrjn opgelopen toen Belgie niet over enige
heffingsbevoegdheid beschikte. Her hof ziet ztch
hiervoor geruggesteund door de rechtspraak van
het Europees Hof van Justitie in de zaken Ma.rks
& Spencer(HvJ 13 deceml¡er 2005, C-446/03, pisc.

Int. 2005, nr, 265,7) en A Oy t,/ Finland (HvJ 2I
februari 2013, C-I23/II, Fisc. Int.2013, nr. 353,
I). Daarin werd geoordeeld dat er voldoende
rechtvaardigingsgronden bestaan voor een derge-
lijke weigering, zoals de evenwichtige verdeling
van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten.
De vennootschap heeft in cøsu blijkbaar niet aan-
getoond dat zij al het mogelijke heeft gedaan om
de Luxemburgse verliezen te verrekenen en dat
ze ook in de toekomst niet meer in Luxemburg
verrekenbaar zijn, waardoor er geen strijdigheid
met het vrij verkeer van vestiging voorligt,
Bovendien bestond ook de mogelijkheid om zich
te beroepen op de vrijstelling ex artikel 44, g 1, io
\XIIB 1.992. Op die manier wordt een Luxem-
burgse vennootschap die haar zetel overbrengt
naar België niet minder gunstig behandeld dan
een Belgische vennootschap.

Het hof ziet bijgevolg geen schending van artikel
49 VÏøEU en ook geen reden om prejudiciële vra-
gen te stellen aan het Europees Hof van Justitie.

. Ten slotte stelt het hof vast dat er ook geen
scbeneling uan Ltet gronclwettelijk gewaarborgcl
gelijkheidsbeginsel voorligt. De vennootschap
hield voor dat er een schending was, omdat ven-
nootschappen die op het moment van de waar-
devermindering in Belgie waren gevestigd anders
worden behandeld dan vennootschappen die
voorheen hun zetel hadden in Luxemburg en
deze zetel na de waardevermindering overbren-
gen naar België. Het hof stelt evenwel vast dat
beide groepen vennootschappen zich niet in een
gelijkaaLdige situatie bevinden, gelet op het ver-
schil in fiscale behandeling op het ogenblik waar-
op de waardevermindering werd geboekt. Het
feit dat in dit concrete geval niet de aftrek van de
waardevermindering kon worden genoten, is
enkel een gevolg van de feitelijke omstandig-
heden (m.n. een verliessituatie) en niet van een
gelijkaardige juridische regelgeving als in België,

Gemeenverklaring
Opmerkelijk is nog dat de vennootschap een vor-
dering tot gemeenverklaring had ingesteld tegen
haar voormalige adviseurs, om het gezag van
gewijsde van de uitspraak tot hen uit te breiden.
Op die wijze wordt vermeden dat deze partijen
nadien nog kunnen opwerpen dat de uitspraak
van het hof hen niet kan worden tegengeworpen,
Het hof willigt in zijn arrest deze vordering tot
gemeenverklaring in.

Bespreking
Het hof weigert de vrijstelling van de terugname
van de waardeverminderingen op aandelen
omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van
artikel 74 KB/WIB 7992. Gelet op de reksr van
voormeld artikel, lijkt dit correct. De in Luxem-
burg geboekte waardeverminderingen zijn in het
verleden nooit als verworpen uitgaven opgeno-
men op grond van artikel 198, $ 1, 7o WIB 1992.
Bovendien werden de waardeverminderingen
ook niet op grond van een analoge Luxemburgse
bepaling belast : de waardeverminderingen kwa-
men in mindering van het Luxemburgs boek-
houdkundig (en fiscaal) resultaat. Het feit dat de
vennootschap vedieslatend was, doet hieraan o.i.
geen afbreuk.

Opmerkelijk is dat artikel 74 KB/WIB 1992 werd
ingevoerd als uitvoeringsbepaling v an artikel 207
WB 1992. Op grond van dit laarsre arrikel heefr
de Koning de bevoegdheid om de wijze te rege-
len waarop de aftrekken in de artikel en 199 tot"
206, 536 en 543 WIB 1992 worden verrichr. Her
betreft o,m. de DBl-aftrek, de aftrek voor risico-
kapitaal en de aftrek van vorige verliezen. Het
lijkt ons niei evident om op grond hiervan te
besluiten dat de Koning ook de vrijstelling van
terugnames van waardeverminderingen op aan-
delen kon regelen. Vraag is evenwel of deze vast-
stelling de belastingplichtige in casu kon helpen,
omdat de toepassing van artikel 74 KB/WIB I99Z



bij een overschrijding van de bevoegdheid van
de Koning in ieder geval uitgesloten was.

Het hof steit, na afwijzing van de toepassing van
artikel74 KB/MB 1992, dat de vennootschap de
opbrengst alsnog had kunnen vrijstellen op grond
van artikel 44, S I, 1o \(/IB 1992 indien voldaan
was aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, Dit
standpunt sluit aan bij het standpunt van de DVB
ui|,2012 (voorafgaande beslissing nr. 2012,0J4; zie
hoger). De DVB stelde toen dat een dergelijke
terugname van een waardevermindering op aan-
delen op fiscaal vlak niet als een terugname kan
worden beschouwd, maar als een uitgedrukte
niet-verwezenlijkte meerwaarde moet worden
aangemerkt. Indien men deze visie doortrekt, kan
men zich o.i. zelfs de vraag stellen waarom het
hof überhaupt nog een toets aan de voorwaarden
van artikel 74 KB/WIB 1992 heeft doorgevoerd,
aangezien er dan geen sprake zou zljn van de
terugname van een waardevermindering en men
zich in geen geval op dit artikel kan beroepen.

In de rechtsleer werd het standpunt ingenomen
dat het resultaat van deze oplossing van de DVB
bevredigend is, iltaar dat er zich een boekhoud-
kundig probleem voordoet (1, PINTE, S. PEETERS

en M. POSSOZ, "Zetelverplaatsingen van vennoot-
schappen naar België : spanningsveld tussen
boekhoudkundige continuïteit en fiscaie disconti-
nuïreir", TRV-RPS 2016, 248). Artikel 100 KB/
\í.Venn. laat een terugname met rechtstreekse
dotatie aan de passiefrekening "herwaarderings-
meerwaarden" immers enkel toe voor de terugne-
ming van waardeverminderingen geboekt op
(irn)materiële vaste activa. Bijgevolg zou de rerug-
name voor waardeverminderingen op financiële
vaste activa via de resultatenrekening moeten ver-
lopen en kan de onaanl.astbaarheidsvoorwaarde
niet spelen.

Dit wordt o,i. terecht door het hof weerlegd. Het
feit dat de terugname via de resultatenrekening
moet verlopen, staat er niet aan in de weg dat
nadien alsnog een belastingvrije reserve wordt
aangelegd om te voldoen aan de onaantastbaar-
heidsvoorwaarde.

Het hof baseert zich voor de toepassin g van arti-
kel 44, $ 1, 1o './IB 1992 op artikel 784ter, g 2,

tweede lid \øIB 1992, dat stelt dat moet worden
uitgegaan van de boekwaarde van de activa van
de immigrerende vennootschap op het ogenblik
van de zetelverplaalsing, voor het vaststellen van
de latere uenuezenlijkte meeÍ- en minderwaar-
den. Volgens het hof volgt hieruit dat de terug-
name van de waardevermindering op fiscaal vlak
als een uitgedrukte, niet-verwezenlijkte meer-
waarde moet worden beschouwd. Artikel 1}4ter,
S 2, 2o \YJIB 1992 heefr evenwel enkel betrekking
op de vaststelling yan ueruezenlijkte meer- en
minderwaarden. Het behandelt niet de hypothese

waann er sprake is van een waardevermeerde-
ring of -vermindering. Het is onzeker of men zich
zonder meer op dit artikel kan baseren voor de
beoordeling van de fiscale gevolgen van de
terugname van een waardevermindering, buiten
de context van de realisatie van een meer- of
minderwaarde. Yraag is evenwel wat het altena-
tief is, en of dit tot andere gevolgen zou leiden.
Mogelijks zou de terugname ook bij een niet-
toepassing van artikel 1.B4ter, g 2, tweede lid \øIB
7992 tot een belastbaar resultaat hebben geleid
(art.24, eerste lid, 3" WB 1.992).

Ten slotte kan men zich de vraag stellen of het
standpunt van het hof hetzelfde zou zijn indien
door de vennootschap een meerwaarde werd
gerealiseerd (en het geen loutere terugname van
een eerder geboekte waardevermindering
betreft). In de visie van het hof zou in dat geval
de verkoopprijs moeten worden vergeleken met
de fiscale aanschaffingsprijs in België (de boek-
waarde) op het ogenblik van de zetelverplaat-
sing. Op dat ogenblik kan in principe de vrijstei-
iing van arftkel 192, $ 1 \flB 1pp2 worden toege-
past. Overeenkomstig het tweede lid, speelt deze
vrijstelling enkel "in zouer bet belastbare bedrag
uøn de meerwaarden hoger is dan het totaal uan
de uroeger op d,e ouergedragen aønelelen aange-
nomen waardeuerminderingen, uerminderd met
het totaal uan de meerwaarden d.ie ouereenkom-
stig artikel 24, eerste lid, 3o, werd,en belast".
Bijgevolg zou de verwezenlijkte meerwaarde
kunnen worden vrijgesteld van vennootschaps-
belasting, althans indien men de voorheen in
Luxemburg geboekte waardeverminderingen niet
beschouwt aIs "uroeger op de ouergedragen øan-
delen aangenom.en waardeuerminderingen". Een
consequente toepassing van het standpunt van
het hof lijkt dit evenwel in de weg te staan, zodat
men zich bij een realisatie op artikei I92 \ï,IIB
1992 zou kunnen beroepen.

Het is duidelijk dat het spanningsveld tussen de
boekhoudkundige continuïteit en de fiscale dis-
continuiteit in de praktijk nog steeds aanleiding
geeft tot moeilijke toepassingsvraagstukken, waar
niet altijd een pasklare oplossing voor bestaat.

Wetswijziging
Merk op dat artikel I84ter\X1B 1992 met ingang
van I januari 2019 wordt gewijzigd (van toepas-
sing op de overdrachten die plaatsvinden vanaf I
januart 2019). Yoortaan l:epaalt $ 2, lid 2 van dit
artikel bij de immigratie van een vennootschap
dat "de later gerealiseerde m,eerwøarden, mincler-
waarden, afscbrijuingen en waardeuermind,erin-
geîx wat deze øctiua betreft, [worden] uastgesteld
uitgaancle uan de uerkelijke uaarde die zij beb-
ben op bet ogenblik uan de uerrichting" (de wijzi,
ging werd doorgevoerd met de wet van 25 de-
cember 2077 tot hervorming van de vennoot-
schapsbelasting).

Het spanningsvetd

tussen de

boekhoudkundige
continuiteit en de

f iscate discontinuiìeit
geeft nog steeds

aanteiding tot
moeitijke
toepassings-
vraagstukken
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kort

Opmerkelijk is dat er voortaan niet enkel meer

sprake is van meer- en minderwaarden, doch ook
van afschrijvingen en waardeverminderingen, en

dat nu ook expliciet wordt bepaald dat rekening

wordt gehouden met de uerheliike uaarde op het

ogenblik van de zetelverplaatsing.

Deze wijziging is het gevolg van de impiementa-
tie van artikel 5 van de ATADRichtlijn (Richtlijn
(EU) 2016/1,1,64 van de Raad van 12 juli 20t6 tot
vaststelling van regels ter bestrijding van belas-

tingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van

invloed zijn op de werking van de interne markt).

De wetgever motiveerde de wijziging als volgt :

"de boekua,arde reflecteert euenwel niet øltiid de

uerkelijke uaarde uøn bet beftokken bestanddeel'

Dit is in bet bijzonder bet geual indien de boek'

boudkundige regels geen berwaardering toelaten,

hetgeen in de regel het geual is indien de betrok-

ken uerrichtingen gebeuren met iuridiscbe conti-
nuxteit. Ten geuolge bieruan uordt eruoor gekozen

om niet meer uit te gaan uan de boekwøarde ua,n

de bestanddelen op bet tiidstip uan de uerrichting,
m,aar uan de werkeliike uaarde uan deze
bestønddelen die wordt uastgesteld op bet tiidstip
uan de uerrichting" (MuTbii het wetsvoorstel tot

hervorming van de vennootschapsbelasting, 54-

2864/0ú,40).

\íat de vaststelling van de waarde betreft, wordt
een onderscheid gemaakt tussen de situatie waar-

in de activa in de vertrekstaat onderworpen wer-
den aan een exit-heffing of niet. In het eerste

geval wordt de door deze staat vastgestelde waar-

de (weerlegbaar) vermoed overeen te stemmen

met de werkelijke waarde van de activa, indien er

met de vertrekstaat ook een gegevensuitwisseling
plaatsvindt, In het tweede geval wordt de werke-

lijke waarde vermoed overeen te stemmen met

de aanschaffings- of beleggingswaarde ewan ver-

minderd met de waardeverminderingen en

afschrijvingen die zich zouden hebben voorge-

daan, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

De discussie over de fiscale waarde die in aan-

merking moet worden genomen in Belgie, wordt
hiermee beslecht (althans voor de zetelverplaat-

singen vanaf I januari2019).

Bart De Cock
Ben Van Vlierden

rechtstreeks, hetzij uit door hen in het leven geroepen

fondsen; en (2) de betaLing moet gebeuren "ter zake

van dlensten bewezen aan die Staat of aan dat onder-

deel of dat pubLiekrechtelijk tichaam".

Het is voorat de interpretatie van deze tweede voor-

waarde dìe in de praktijk problemen stett. Met name is

de vraag of zij strikt 'formeet' moet worden ge'tnter-

preteerd {in de zin dat er een formete tewerkstetting

als ambtenaar of personeetstid van de Staat moet zijn

geweestì. 0f mag zij ruimer worden geinterpreteerd op

basis van een meer'economische' invutling van het be-

grip 'diensten bewezen aan de overheid' {zodat ook

pensioenen uit een eerdere dienstbetrekkìng bij een

door de overheid gesubsidieerde en gecontroLeerde
'privaatrechtetijke' insteLLìng in aanmerking kunnen

komen a[s 'overheidspensioen'] ?

Het oude Belgisch-Nederlands dubbetbetastingver-

drag (van 1970) maakte ook een onderscheid tussen

privépensioenen en overheidspensioenen en han-

teerde in dat verband eveneens het begrip 'pensioenen

i.v.m. diensten bewezen aan de Staat'. 0nder dat ver-

drag heeft het Hof van Cassatie in een arrest van

4 maart 2004 voorrang gegeven aan de tweede [ruimel
interpretatie. Het heeft toen immers bestist dat het be-

grip 'diensten bewezen aan een Staat' "nlet vereist dat

deze diensten worden verstrekt in het raam van een

formeLe betrekking in dienstvan een publiekrechtetìjke

overheid". Bedoetd zijn ook, "de dìensten verstrekt in

het raam van een formele tewerkstetling bij een prl-
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'Overheidspensioenen' : exit ruime
interpretatie

Het Betgisch-Nedertands dubbetbelastingverdrag van

2001 regett de toekenning van de heffingsbevoegdheid

over pensioenen op een fundamenteet andere wijze

naargelang het gaat om pensioenen i.v.m. een eerdere

particutiere dìenstbetrekking ['privépensioenen'] dan

wel om pensioenen i.v.m. een eerdere overheidsfunc-

tie {'overheidspensioenen'ì.

. ln het eerste geva[ (privépensioen] wordt de heffings-

bevoegdheid prìncipieel toegekend aan de woonstaat

van de genieter en enkel bij wijze van uitzondering aan

de bronstaat Imet name, indien voldaan is aan een aan-

tal voorwaarden die o,m. verwijzen naar de mate

waarin de woonstaat het pensioen in de betastinghef-

fing betrekt); fart. 18, $ 1 en 2 DBV).

. ln het tweede geva[ (overheidspensioen)wordt de hef-

fingsbevoegdheid principieel toegekend aan de bron-

s¡aat en bij wijze van uitzondering aan de woonstaat lnl.
indien de genieter 'onderdaan' is van zijn woonstaat);

[art. 19,g2DBV]

Bijgevotg is het cruciaal te weten wanneer er precles

sprake is van een 'overheidspensioen'. VoLgens het

verdrag ìs dat het geval ats twee voorwaarden vervutd

zijn : [1)de betaling van het pensioen moet gebeuren

door de Staat zelf of een staatkundig onderdeel of

pLaatsetijk publiekrechtelijk Lichaam daarvan, hetzij


