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Christian Leysen, Open Vld (07034)
Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van
de fraudebestrijding
Financiën, Fraudebestrijding
Forfaitair bedrag voor buitenlandse belasting Frankrijk.
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Dividenden uit Franse bron, ontvangen door natuurlijke personen die in
België verblijven, zijn in principe onderworpen aan een bronbelasting in
Frankrijk (tot 15 % krachtens het dubbelbelastingverdrag (DBV) gesloten
tussen Frankrijk en België) voordat ze in België aan een roerende voorheffing
van 30 % onderworpen worden. Het tussen Frankrijk en België gesloten DBV
bevat een specifieke bepaling die uitdrukkelijk voorziet in de toekenning van
een verrekenbaar forfaitaire buitenlandse belasting (niet minder dan 15 %
van het bedrag van het netto dividend) op dividenden uit Franse bron.
Rekening houdend met de huidige tarieven betekent dit dat er in principe een
verrekening van 15 % van het bedrag van het Franse netto dividend moet
worden toegepast op de Belgische belasting van 30 %. De problematiek,
verre van nieuw en reeds meerdere keren aangekaart, stelt zich rond het feit
of het forfaitair bedrag voor buitenlandse belasting (FBB) effectief gebruikt
kan worden door particulieren die in België verblijven, ook al voorziet de
Belgische wetgeving sinds 1988 niet meer in de mogelijkheid voor particuliere
investeerders om er gebruik van te maken. De rechtspraak heeft zich in dit
verband recentelijk ontwikkeld en is nu van mening dat, ondanks het feit dat
het Belgische nationale recht niet voorziet in het recht op de verrekening van
een FBB voor Belgische particulieren, deze laatsten zich toch kunnen
beroepen op het DBV gesloten tussen Frankrijk en België om ervan te
profiteren (zie Hof van Cassatie, 16 juni 2017; hof van beroep van Brussel, 20
september 2018). Dit in toepassing van het beginsel van primauteit van het
internationale recht op het nationale recht. De administratie weigerde echter
om deze rechtspraak voor het eerst toe te passen (mondelinge parlementaire
vraag nr. 25158 van de heer Roel Deseyn van 22 mei 2018). Op
parlementaire vraag nr. 21 van de heer Servais Verherstraeten van 27
augustus 2019 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2019, nr. 2) betreffende deze
kwestie werd geantwoord dat het standpunt van de administratie (die nog
steeds volhoudt dat een Belgische particulier geen beroep kan doen op het

FBB) ongewijzigd zou blijven in afwachting van het antwoord van het Hof van
Cassatie op een door de administratie ingesteld beroep, en in afwachting van
een uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen die gepland was voor
eind 2019. Nadat het hof van beroep van Antwerpen zich in een arrest van 17
december 2019 had uitgesproken en overeenkomstig de recente rechtspraak
had beslist om aan belastingplichtigen het FBB toe te kennen, werd een
nieuwe parlementaire vraag gesteld (parlementaire vraag nr. 269 van de heer
Servais Verherstraeten van 12 maart 2020, Vragen en Antwoorden, Kamer,
2019-2020, nr. 16). Als antwoord op deze vraag werd gesteld dat, in
afwachting van het antwoord op het beroep van de administratie tegen het
arrest van het hof van beroep van Brussel van 20 september 2018, het
standpunt van de administratie opnieuw ongewijzigd zou blijven. Het Hof van
Cassatie heeft uiteindelijk een uitspraak gedaan in een arrest van 15 oktober
2020, waarbij het opnieuw de mogelijkheid bevestigde om gebruik te maken
van het FBB. 1. Kunt u aangeven of uw administratie zich zal houden aan
deze nieuwe uitspraak van het Hof van Cassatie van 15 oktober 2020 en
voortaan akkoord zal gaan met de toepassing van het FBB voor Belgische
particuliere beleggers die dividenden uit Franse bron ontvangen? Dit gezien
dit vooral belangrijk is voor de kleine beleggers die geen structuren hebben
om deze dubbele belasting te vermijden. Indien ja, kunt u de nodige stappen
ondernemen om de aangifte voor de personenbelasting dermate aan te
passen dat belastingplichtigen aanspraak kunnen maken op het FBB in hun
aangifte? 2. Kunnen de betrokken belastingplichtigen een verzoek om
automatische vrijstelling en/of een klacht indienen om de in Frankrijk betaalde
bronbelasting terug te vorderen?
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1. Mijn Administratie zal voldoen aan het uitgesproken arrest van het Hof van
Cassatie van 15 oktober 2020. Bijgevolg zullen particuliere beleggers gebruik
kunnen maken van de verrekening van het forfaitair gedeelte van
buitenlandse belasting (FBB) over de belasting die wordt geheven over hun
dividenden uit Franse bron. De aangifte in de personenbelasting bevat in het
vak VII - Inkomsten van kapitalen en roerende goederen, een rubriek F
waarin specifiek de inkomsten worden vermeld waarop een bijzonder
aanslagstelsel van toepassing is, bijvoorbeeld overeenkomstig specifieke
bepalingen als voorzien in bepaalde internationale verdragen. 2. De Franse
bronbelasting kan enkel overeenkomstig de bepalingen van het Franse
belastingrecht worden teruggevorderd volgens de procedures die in Frankrijk
van toepassing zijn.
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