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Laga Newsflash
Vlabel spreekt zich uit over de
certificering via Nederlands StichtingAdministratiekantoor

Certificering is een techniek waarbij als het ware een splitsing
wordt teweeggebracht tussen de economische
(vermogensrechten) en de juridische (lidmaatschapsrechten)
eigendom van stemgerechtigde effecten. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van een ‘certificeringsvehikel’, of nog
‘administratiekantoor’, dat de certificaten uitgeeft, al dan niet als
tegenprestatie voor de inbreng van de stemgerechtigde effecten
waarop deze certificaten betrekking hebben.
De Vlaamse Belastingdienst (hierna Vlabel) heeft zich recent in
een standpunt uitgesproken over een specifieke situatie, met
name de certificering van een Frans onroerend goed via een
Nederlandse Stichting-Administratiekantoor. In het standpunt
heeft Vlabel zich uitgesproken over de kwalificatie voor
doeleinden van Vlaamse registratiebelasting van certificaten die
Frans onroerend goed vertegenwoordigen. Vlabel wijst erop dat
de Stichting-Administratiekantoor naar Nederlands recht (hierna
genoemd: STAK), voor bepaalde fiscale kwesties als fiscaal
transparant wordt beschouwd, maar dat deze fiscale
transparantie in België niet absoluut is.
Volgens Vlabel kan er immers niet worden voorbijgegaan aan het
gegeven dat de STAK, in tegenstelling tot bv. de burgerlijke
maatschap, rechtspersoonlijkheid bezit. Als er onroerende
goederen in de STAK werden ingebracht, tegen uitreiking van
certificaten aan de inbrenger, is het onroerend goed juridisch
gezien de eigendom van de STAK. De certificaathouder is
juridisch gezien eigenaar van roerende goederen (certificaten).
De overdracht van de certificaten wordt bijgevolg beschouwd als
de overdracht van roerende goederen.
Het logische gevolg van dit standpunt is dat de certificaten in het
Vlaams Gewest kunnen worden geschonken (volgens de klassieke
manieren om roerende goederen te schenken) of verkocht met

toepassing van het regime voor roerende goederen. Concreet
betekent dit dat een schenking van de certificaten van de STAK
belastingvrij kan plaatsvinden, op voorwaarde dat de schenker de
driejaarstermijn overleeft en er geen vruchtgebruik wordt
voorbehouden. Een potentiële verkoop van de certificaten
(roerende goederen) is in België evenmin aan registratiebelasting
onderworpen.
Een bijzonder aandachtspunt zijn de Franse fiscale gevolgen van
de overdracht van certificaten die Frans onroerend goed
vertegenwoordigen. Het standpunt spreekt zich daarover
uiteraard niet uit.
Wij menen dat dit standpunt niet enkel toepassing kan vinden
wanneer de STAK Frans onroerend goed aanhoudt, maar bij
uitbreiding ook van toepassing zou moeten zijn indien het
onroerend goed in andere landen is gelegen (bv. België).
Bemerk dat het Vlabel standpunt enkel van toepassing is in het
Vlaamse Gewest. Het is vooralsnog onduidelijk hoe andere
Gewesten tegen deze kwestie aankijken. Het Vlabel standpunt is
bovendien niet relevant om te beoordelen wat de gevolgen zijn
van de certificering van onroerend goed voor doeleinden van
Belgische inkomstenbelastingen. Wat dit laatste punt betreft,
bestaat immers veel onzekerheid. Rechtspraak en administratieve
standpunten terzake ontbreken vooralsnog.
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