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Laga Newsflash
Schenking met voorbehoud van
vruchtgebruik voor een buitenlandse
notaris kan toch onbelast

De Raad van State vernietigt in een arrest van 12 juni 2018 SP
15004 van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In SP 15004
licht de Vlabel haar visie toe op artikel 2.7.1.0.7 VCF (oud art.
9 W.Succ). Artikel 2.7.1.0.7. VCF bepaalt – kort gezegd - dat
bepaalde gesplitste eigendomsverhoudingen op het vlak van
erfbelasting worden genegeerd. Men doet alsof de
vruchtgebruiker nog steeds de volle eigenaar is van die
goederen. Juridisch-technisch spreekt men over ‘fictielegaten’,
omdat men goederen die niet meer tot de nalatenschap
behoren, fictief toch als een nalatenschapsgoed beschouwt. De
erfgenaam kan wel aan de heffing van erfbelasting
ontsnappen, maar moet dan aantonen dat er geen ‘bedekte
bevoordeling’ schuilgaat achter de gesplitste verhouding. En
daarover was er veel discussie, waarover nu duidelijkheid
komt met het arrest van de Raad van State.

Eerst enkel gesplitste aankopen onder de
toepassing van SP 15004
Het standpunt van de Vlabel viseert allereerst de gesplitste
verkrijging van een derde (van roerende of onroerende
goederen) door erflater en erfgenaam, d.i. de verkrijging van
het vruchtgebruik door de erflater en de blote eigendom door
een erfgenaam. Vlabel heft erfbelasting op de volle eigendom
van die goederen, tenzij men kan aantonen:




dat de blote eigendom werd gekocht met eigen middelen
van de erfgenaam;
dat als de blote eigendom niet is gekocht met eigen
middelen, maar met geschonken goederen, dat er geen
causaal verband is tussen de schenking en de aankoop;
dat als er wel een causaal verband is tussen de schenking
en de aankoop, dat er op die schenking schenkbelasting is
betaald.

Dit deel van het standpunt lag in lijn met een eerder federaal
standpunt van 2013, dat integraal werd overgenomen door de
Vlabel. In de praktijk zag men dat velen ervoor kozen om op
die voorafgaande schenking schenkbelasting te betalen, om
alle discussie met de Vlabel achteraf te vermijden.

Nadien ook de gesplitste inschrijving
Maar de Vlabel ging verder dan het federale standpunt. De
Vlabel trekt de redenering voor gesplitste aankopen op dit
punt door naar effecten en geldbeleggingen. De Vlabel negeert
dus ook de gesplitste verhouding, en doet alsof de effecten en
geldbeleggingen nog deel uitmaken van de nalatenschap. De
belastingplichtige (erfgenaam) kan echter ook hier het
tegenbewijs leveren. Hij kan aantonen dat de gesplitste
inschrijving tot stand is gekomen met eigen middelen,
bijvoorbeeld wanneer hijzelf de blote eigendom heeft gekocht
van de erflater. Bij de aankoop van een derde (samen met de
erflater voor het vruchtgebruik), speelt het regime van de
gesplitste aankoop. Maar als hij die blote eigendom heeft
verworven van de erflater met een voorafgaande schenking,
dan moet hij kunnen aantonen dat er:



geen causaal verband is tussen de schenking en de
aankoop, of
dat op die schenking schenkbelasting is betaald. Als hij dat
bewijs niet kan leveren, dan zal hij erfbelasting moeten
betalen op de volledige waarde van de goederen waarop
een gesplitste inschrijving rust.

En als die gesplitste inschrijving juist het gevolg is van een
voorafgaande schenking, dan is er altijd een causaal verband
tussen schenking en gesplitste inschrijving. Men kan dan enkel
aan de erfbelasting ontsnappen als er schenkbelasting is
betaald op de voorafgaande schenking.
Dit gedeelte van het standpunt over de gesplitste inschrijving
was sinds 1 juni 2016 van toepassing op effecten en
geldbeleggingen. En sinds 1 juni 2017 ook op deelbewijzen
van een burgerlijke maatschap.
Het standpunt zorgde voor heel wat kritiek, omdat het een
einde maakte aan een veelgebruikte techniek. Het was perfect
mogelijk om een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
te doen voor een buitenlandse notaris. Ingevolge die
schenking ontstond er een gesplitste inschrijving, maar die
gesplitste inschrijving was tot en met de invoering van het
standpunt niet onderworpen aan erfbelasting. Tenzij wanneer
de schenking was gedaan in een periode van drie jaar voor de
schenking. De schenking werd dan nog wel belast met
erfbelasting, maar op grond van een andere fictiebepaling,
namelijk artikel 2.7.1.0.5. VCF.
Met de invoering van SP 15004 kwam er dus een einde aan de
mogelijkheid om belastingvrij schenkingen te doen met
voorbehoud van vruchtgebruik. De toepassing van artikel
2.7.1.0.7. VCF is immers onbeperkt in de tijd, dus ook voor
schenkingen die 10 of 20 jaar voor het overlijden gebeurden.

Raad van State
Tegen het standpunt werd quasi onmiddellijk een beroep tot
vernietiging ingesteld bij de Raad van State. Op 12 juni 2018
vernietigde de Raad van State het volledige SP 15004, dus
zowel op het punt van de gesplitste aankoop als op het punt
van de gesplitste inschrijving.
Juridisch is de argumentatie dat de tekst van het decreet geen
grondslag biedt om te vereisen dat een voorafgaande
schenking in België moet zijn geregistreerd (en dus
onderworpen aan schenkbelasting) om het tegenbewijs te
leveren. Het loutere feit dat men dus kan aantonen dat er een
voorafgaande schenking is geweest, is voldoende voor het
tegenbewijs. Of die schenking nu geregistreerd is of niet. Juist
omdat er een voorafgaande schenking is, kan er geen sprake
zijn van een ‘bedekte bevoordeling’.
Op dit moment is een gesplitste inschrijving/aankoop dan ook
niet onderworpen aan erfbelasting, indien de blote eigenaarerfgenaam zijn blote eigendom heeft gekregen via een
voorafgaande schenking of ingevolge een voorafgaande
schenking. Enkel wanneer die schenking werd gedaan in een
periode van 3 jaar voor het overlijden, kan er op die schenking
nog erfbelasting worden geheven.

En de Vlabel?
De Vlabel heeft intussen verklaard dat ze zich naar het arrest
zal richten: “Dit arrest heeft als onmiddellijk gevolg dat de
Vlaamse Belastingdienst bij toekomstig te behandelen dossiers
het vernietigde standpunt niet langer zal toepassen.”
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