Buitenlandse pensioenfondsen kunnen Roerende Voorheffing op dividenden uitgekeerd
door GVV’s terugvragen ingevolge vernietigingsarrest Belgische Grondwettelijk Hof
Achtergrond
Met haar arrest van 11 mei 2016 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 95 van de wet van 12 mei
2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen (“de GVV-Wet”) vernietigd. Artikel
95 van de GVV-Wet verhinderde dat een aantal vrijstellingen inzake roerende voorheffing (“RV”)
van toepassing waren op dividenden uitgekeerd door een GVV. In de praktijk ging het voornamelijk
om volgende situaties:
- De vrijstelling van RV voor dividenden toegekend door openbare GVV’s aan kwalificerende
buitenlandse pensioenfondsen (artikel 106, §2, KB/WIB 1992)
- De vrijstelling van RV voor dividenden toegekend aan binnenlandse vennootschappen die
een minimumdeelneming van ten minste 10% bezitten in het kapitaal van de openbare
GVV en deze minimumdeelneming gedurende een ononderbroken periode van ten minste
één jaar wordt of werd behouden (artikel 106, §§6-6bis KB/WIB 1992).
Het Grondwettelijk Hof heeft deze bepaling met retroactieve kracht vernietigd.
Gevolgen: bezwaarschrift tot teruggaaf
Het vernietigingsarrest heeft tot gevolg dat artikel 95 van de GVV-Wet geacht wordt nooit bestaan
te hebben en dat genoemde aandeelhouders de ten onrechte ingehouden RV, desgevallend
vermeerderd met moratoriuminteresten, kunnen terugvorderen. De aandeelhouder kan hiervoor
een bezwaarschrift indienen.
In de veronderstelling dat géén aanslag in de RV werd gevestigd of indien daarvan géén kennis
werd gegeven, wordt aangeraden om een bezwaarschrift in te dienen bij de territoriaal bevoegde
gewestelijke directeur. Voor buitenlandse pensioenfondsen is dit de Gewestelijke directeur te
Brussel II Vennootschappen, Kruidtuinlaan 50 (Verdieping 19P) bus 340, 1000 Brussel. Dit
bezwaarschrift moet ingediend worden uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar te rekenen vanaf
1 januari van het jaar waarin de onterecht ingehouden RV werd gestort.
Werking in de tijd
Met de wet van 18 december 2015 werd voormeld artikel 95 reeds opgeheven, zodat de genoemde
vrijstellingen al terug van toepassing zijn sinds het begin van dit jaar. De gevolgen van het arrest
van het Grondwettelijk Hof hebben enkel betrekking op dividenden toegekend door een GVV in de
periode tussen 16 juni 2014, datum van inwerkingtreding van de GVV-wet, en 7 januari 2016,
datum van inwerkingtreding van de wet van 18 december 2015.
Disclaimer: Deze informatie werd louter voor informatiedoeleinden opgesteld. Het gaat in bepaalde gevallen om een interpretatie
van wettelijke bepalingen en/of juridische actiemogelijkheden. Vastned Retail Belgium kan in géén geval geacht worden enig
juridisch of fiscaal advies te verstrekken en neemt dienaangaande géén enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op. De
lezer dient steeds zijn eigen fiscale of juridische adviseurs te raadplegen teneinde zijn of haar juridische en fiscale toestand te
bepalen met betrekking tot de hier besproken problematiek.

