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Laga Newsflash
Wijziging in de VCF heeft impact op
successieplanning via huwelijkscontract

Het Hof van Cassatie heeft op 24 maart 2017 nog bevestigd
dat de verrekenschuld in de nalatenschap van de overleden
echtgenoot als passiefpost aftrekbaar is. De Vlaamse Regering
heeft aangekondigd de fiscale gevolgen van het
verrekenbeding te zullen herbekijken. Het ontwerp van decreet
bepaalt dat schulden die voortkomen uit een beding uit een
huwelijkscontract niet meer als passiefpost zullen aanvaard
worden. Maar dat gaat veel te ver: dat zou immers betekenen
dat zelfs een verrekening 50/50 belastbaar zou worden. De
tekst zal dus quasi zeker herschreven worden. Anders zou een
verrekening zwaarder belast worden dan een gelijke verdeling
van de gemeenschap. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij
zullen dit alleszins aankaarten. Het is nog niet duidelijk
wanneer een (bijgestuurde) nieuwe regeling in werking zou
treden: overlijdens of huwelijkscontracten vanaf een bepaalde
datum?
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