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Belastingvrije schenking familiebedrijf onder druk
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Van onze redacteur Pascal Dendooven
brussel Sinds 1 januari 2012 is het mogelijk om in Vlaanderen een familiebedrijf over te dragen naar de volgende generatie tegen 0 procent schenkingsrechten. De maatregel is bedoeld om het aantrekkelijker te maken het familiebedrijf te laten doorstarten in plaats van de zaak gewoon stop te zetten of dood te laten bloeden.
Maar ondanks het feit dat er heel veel familiebedrijven in Vlaanderen actief zijn én 40 procent van die bedrijven geleid wordt door een 55-plusser, vallen de schenkingen tegen nultarief terug. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg, is dat verontrustend.
Halvering
’In 2014 maakten nog 1.591 familiebedrijven gebruik van de schenking tegen nultarief, dat aantal zakte een jaar later met 28 procent en in 2016 was er nog eens een daling met 22 procent tot 888 bedrijven.’ Vrijwel een halvering tussen 2014 en 2016. Bothuyne vindt de daling verontrustend. ‘Het gunstig nultarief heeft niet het gewenste positief resultaat. In plaats van meer bedrijven zien we dat fors minder bedrijven er gebruik van maken. De minister moet dat nultarief beter bekendmaken’, zegt Bothuyne.
Advocaat Jozef Lievens, gespecialiseerd in familiebedrijven, schrijft de daling toe aan de strikte regels. ‘Om dat nultarief te genieten, moet je aan strikte voorwaarden voldoen. Het gebruik van tussenholdings bijvoorbeeld staat dat nultarief in de weg.’ Wie het nultarief niet kan genieten, betaalt bij schenking 3 procent. Dat is nog altijd beter dan de gewone erfenisbelasting, die in rechte lijn al snel richting 27 procent gaat.
Soepeler interpreteren
Bothuyne bevestigt de problematiek. ‘De Vlaamse ambtenaren die de bevoegdheid hebben overgenomen van de federale, interpreteren de regels strikter sinds de rondzendbrief van de Vlaamse minister van Financiën (destijds nog Annemie Turtelboom, Open VLD) van eind 2015’, meent Bothuyne. ‘Een deel van de oplossing zit in het opnieuw soepeler interpreteren van een aantal regels.’
Onder de oude regeling volstond het dat aan de voorwaarden voldaan was op het moment van de schenkingsakte. Sinds 2014 moeten ook de voorwaarden vervuld zijn op het moment van de restschenking, bij het overlijden van de eerste begiftigde.

