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Waar aanwezig waren: M. Ghyselen, raadsheer dd. voorzitter; C. Princen en E. De

Brauwer, raadsheren.

N o o t

De fiscale aftrek van interesten in het kader van de 
finaliteitsvoorwaarde

In navolging van het hof van beroep te Gent17 oordeelt ook het hof van beroep te

Antwerpen (in een echter zeer feitelijk gemotiveerd arrest) dat de aftrek van interes-

ten van een lening, die werd aangegaan bij een verbonden vennootschap teneinde een

kapitaalvermindering en/of een dividenduitkering te financieren, geweigerd moet

worden.

Voor de theoretische omkadering van de problematiek, verwijzen auteurs naar een

vorige noot in dit tijdschrift18. Samenvattend kan worden gesteld dat de vervulling

van de finaliteitsvoorwaarde, zoals vervat in artikel 49 WIB 1992 in deze gevallen,

handelend over de weigering van de interestaftrek, telkens ter discussie stond. De

finaliteitsvoorwaarde houdt in dat een kost, om fiscaal aftrekbaar te zijn, noodzake-

lijk verband dient te houden met het verkrijgen of het behouden van belastbare

inkomsten.

Hoewel de feitenconstellatie, zoals die voorlag voor het hof van beroep te Antwer-

pen, op bepaalde vlakken fundamenteel verschillend was in vergelijking met de fei-

tenconstellatie die voorlag voor het hof van beroep te Gent, komt het hof van beroep

te Antwerpen in een gemotiveerd arrest tot eenzelfde conclusie, zijnde de weigering

van de interestaftrek.

In casu had de algemene vergadering van N.B. NV d.d. 18 juni 2012 beslist tot een

kapitaalvermindering voor een bedrag van 350.000.000 euro en vervolgens tot de

uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van 100.000.000 euro (betaal-

baar per 1 juli 2012). Op 1 juli 2012 werd een leningovereenkomst gesloten met de

moedermaatschappij van de belastingplichtige voor een bedrag van 450.000.000

euro waarmee vooreerst het tussentijds dividend van 100.000.000 euro werd uitbe-

taald. Vervolgens vond in september 2012 een kapitaalvermindering plaats ten

bedrage van de resterende 350.000.000 euro.

De interesten, betaald aan de moedermaatschappij, werden als aftrekbare beroeps-

kosten opgenomen in de aangifte van N.B. NV.

De bijzondere belastinginspectie (BBI) verwerpt de aftrek echter integraal, aangezien

zij meent dat de feiten aantonen dat de lening enkel werd aangegaan om de kapitaal-

vermindering en de dividenduitkering te financieren. De kapitaalvermindering en de

dividenduitkering werden volgens de BBI niet gerealiseerd om belastbare inkomsten

te verkrijgen of te behouden (finaliteitsvoorwaarde van art. 49 WIB 1992).

17. Gent 9 januari 2018, RABG 2018, nr. 10, p. 926.

18. Gent 9 januari 2018, RABG 2018, nr. 10, p. 926.
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Zoals gezegd, gaf het hof van beroep te Antwerpen de BBI gelijk en werd de kosten-

aftrek verworpen, gebaseerd op de volgende redenering.

Het hof oordeelt eerst dat de aftrek als beroepskost van interestlasten van een lening

die werd aangegaan voor de financiering van een kapitaalvermindering en/of een

dividenduitkering, niet wordt uitgesloten in toepassing van de artikelen 49 e.v. jo. de

artikelen 195 e.v. WIB 1992.

Wat betreft de vervulling van de finaliteitsvoorwaarde (de andere twee voorwaarden

zoals vervat in art. 49 WIB 1992 staan immers niet ter discussie), stelt het hof dat dit

een feitenkwestie is, waarbij de bewijslast rust op de belastingplichtige. In casu stelt

het hof dat de belastingplichtige deze bewijslast niet invult, aangezien de belasting-

plichtige geen stukken bijbrengt waaruit blijkt dat de lening werkelijk werd aange-

gaan met het oog op het verkrijgen of het behoud van haar actiefbestanddelen. Er

wordt geen beslissing tot dividenduitkering gevoegd evenmin als betalingsbewijzen

van de kapitaalvermindering en de dividenduitkering of een beslissing van de raad

van bestuur tot het aangaan van de lening. Het hof is – na analyse van de stukken

die wel voorhanden zijn – van oordeel dat uit de beslissing tot kapitaalvermindering,

de leningovereenkomst en de jaarrekening met toelichting niet wordt afgeleid dat de

interestlasten werden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of

te behouden. Met andere woorden, de belastingplichtige kan volgens het hof niet

aantonen dat de werkelijke intentie van het maken van de interestkosten het behoud

van belastbare inkomsten was.

De belastingplichtige had nochtans geargumenteerd dat de lening werd aangegaan

naar aanleiding van de beslissing van de aandeelhouders tot kapitaalvermindering

en dividenduitkering om, bij gebrek aan voldoende liquiditeiten om de kapitaalver-

mindering en de dividenduitkering te kunnen uitvoeren in cash, alle inkomsten gene-

rerende activa te kunnen behouden in plaats van bepaalde activa te moeten verkopen

of in natura uit te keren om aan de schuld die is ontstaan naar aanleiding van de

kapitaalvermindering en de dividenduitkering, te kunnen voldoen. Dit argument

wordt door het hof van de kaart geveegd om reden dat N.B. NV volgens het hof niet

bewijst dat de lening werd aangegaan om de activa te kunnen behouden.

Met andere woorden, indien het voorliggend dossier beter gedocumenteerd zou

geweest zijn, ging het hof mogelijks een ander oordeel geveld hebben. Aangezien het

arrest grondig, doch zeer feitelijk gemotiveerd is, kan o.i. geen precedentswaarde

aan het geannoteerde arrest worden gehecht voor wat betreft gelijkaardige inte-

restproblematieken.

Wat het arrest ons wel leert, is dat het in de praktijk van belang zal zijn alle beslis-

singen van de belastingplichtige goed te onderbouwen middels stukken teneinde

bewijs bij te brengen dat de interesten werden betaald om belastbare inkomsten te

verkrijgen of te behouden.

Merk tot slot op dat het hof van beroep te Antwerpen zich, in tegenstelling tot het

hof van beroep te Gent in zijn arrest d.d. 9 januari 2018 omtrent dezelfde problema-

tiek, niet schuldig heeft gemaakt aan een verboden opportuniteitsbeoordeling. Het

hof van beroep te Antwerpen stelt immers uitdrukkelijk, en o.i. aldus geheel terecht,

dat de opportuniteit en het nut van de kapitaalvermindering en de dividenduitkering
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niet moeten worden beoordeeld, aangezien deze niet dienen te worden getoetst aan

artikel 49 WIB 1992.

Naar verwachting zal de bovenliggende problematiek definitief moeten worden

beslecht voor het Hof van Cassatie. Op datum van deze publicatie hadden auteurs

nog geen kennis van een voorziening in cassatie tegen het geannoteerde arrest.

Tegen het arrest van het hof van beroep te Gent werd inmiddels wel een voorziening

in cassatie ingediend (gekend onder het rolnummer F.18.85.N).

Het is aldus reikhalzend uitkijken naar een cassatiearrest dat hopelijk voldoende

duidelijkheid biedt inzake dergelijke transacties en de vervulling van de finaliteits-

voorwaarde zodat een einde kan worden gemaakt aan de huidige rechtsonzekerheid.

Filip SOETAERT en Julie MOTTE

Advocaten

Meerwaarde onroerende goederen

 Antwerpen 19 juni 2018

Inkomstenbelasting – Inkomstenbelasting-personenbelasting – Grondslag –

Beroepsinkomen – Belastbare inkomsten – Meerwaarde onroerende goederen –

Beroepsinkomen – Professionele activiteit – Normaal beheer van privévermogen

Het hof van beroep te Antwerpen besluit tot het bestaan van een professionele

meerwaarde ook al betrof het één onroerendgoedtransactie. De specifieke feiten-

constellatie, met name het feit dat de belastingplichtige actief was in de vastgoed-

sector en de korte termijn van de realisatie van de transactie, dient hierbij in

rekening gebracht worden.

(S.V./BELGISCHE STAAT)

(Advocaten: mr. M. Crommen en mr. L. Aernaudts)

Rolnr.: 2016/AR/2373

1. Voorafgaande feiten en procedure

1.1. Voorwerp van de betwisting

De betwisting betreft een aanslag in de personenbelasting voor aanslagjaar 2011 en

meer bepaald de vraag hoe de inkomsten en de kosten in verband met de aankoop,

de verbouwing en de verkoop van appartementen en garages fiscaal moeten worden

gekwalificeerd.

1.2. Aanslag en bezwaar

Er werd voor aanslagjaar 2011 een tijdige aangifte in de personenbelasting inge-

diend (stuk 88 e.v. administratief dossier).
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