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  In de nieuwe regeling 
wordt niet de 
berekeningsbasis, 
maar de aftrek zelf 
verminderd bij 
aanwezigheid van 
een VI in een 
verdragsland

 Vennootschapsbelasting

    Notionele interest niet langer in 
aanvaring met     vrijheid van vestiging ?
    Ongeveer zes jaar geleden werd de aftrek voor risicokapitaal (‘notionele interestaftrek’) 

aangepast aan het arrest   Argenta   van het Europees Hof van Justitie. Sindsdien is het niet 

langer de berekeningsbasis van de aftrek, maar eerder de aftrek zelf die moet worden 

beperkt wanneer de vennootschap beschikt over buitenlandse inrichtingen of onroeren-

de goederen in een verdragsland. Dezelfde belastingplichtige   (Argenta)   kon vorig jaar de 

rechtbank te Antwerpen ervan overtuigen deze aanpassing, via een prejudiciële vraag, 

voor te leggen aan het Europees Hof op grond van het argument dat de nieuwe bereke-

ningswijze vennootschappen met een buitenlandse vaste inrichting in een verdragsland 

evenzeer benadeelt t.o.v. vennootschappen met louter een Belgische vaste inrichting. Het 

Hof ziet hier echter geen schending van de vrijheid van vestiging (arrest van 17 oktober 

2019, zaak C-459/18,   Argenta Spaarbank NV tegen Belgische Staat ; zie reeds kort Fiscoloog 

2019, nr. 1630, 10 ).  

  Correctie van de aftrek

  D
e aftrek voor risicokapitaal wordt berekend 
op basis van het ‘gecorrigeerde’ eigen ver-
mogen van de vennootschap. Deze correctie 

houdt in dat het eigen vermogen moet worden 
verminderd met bepaalde elementen. Dat was aan-
vankelijk ook het geval voor het eigen vermogen 
dat toerekenbaar is aan ‘buitenlandse inrichtin-
gen’ waarvan de winsten op basis van dubbelbe-
lastingverdragen niet in België belastbaar zijn 
(oud art. 205  ter  , § 2 WIB 1992). Voor onroerende 
goederen in een verdragsland gold een gelijkaar-
dige regeling. In zijn arrest van 4 juli 2013, dat 
specifi ek betrekking had op de vermindering m.b.t. 
buitenlandse inrichtingen, kwam het Europees 
Hof van Justitie tot de conclusie dat deze vermin-
dering in een Europese context strijdig is met de 
vrijheid van vestiging (  Argenta Spaarbank  -zaak 
(C-350/11);   F    isc    .     Int    .   2013, nr. 355, 1).
  
Naar aanleiding daarvan heeft de wetgever de 
regeling met ingang van aanslagjaar 2014 ver-
vangen door een nieuwe aftrekbeperking (art. 
205  quinquies   WIB 1992 zoals (her)ingevoerd 
door de wet van 21 december 2013 “houden-
de diverse fi scale en fi nanciële bepalingen”,   BS   
31 december 2013, tweede editie). De nieuwe 
regeling verschilt naargelang het verdrags-
land, waar de vaste inrichting of het onroerend 
goed gelegen is, wel of niet tot de Europese 
Economische Ruimte (EER) behoort. Gezien 
de voorliggende zaak een vaste inrichting in 
Nederland betrof, beperken we ons hier verder 
tot de ‘EER-regeling’.

Kort samengevat, komt deze regeling erop neer 
dat, wanneer een vennootschap in een andere 
EER-lidstaat een vaste inrichting of een onroe-
rend goed (of rechten daarop) heeft waarvan de 

inkomsten bij verdrag zijn vrijgesteld, de   aftrek   
voor risicokapitaal (en niet langer de bereke-
ningsbasis) wordt verminderd met het   laagste   
van de twee volgende bedragen : 

  (1)   de algemene proportionele vermindering van 
de aftrek zoals toepasselijk voor verdragslan-
den buiten de EER (d.i. een vermindering met 
het deel van de aftrek dat verband houdt met 
het eigen vermogen toerekenbaar aan de vaste 
inrichting of het onroerend goed in kwestie); of

  (2)   het positief resultaat van de vaste inrichting 
of het onroerend goed zoals vastgesteld volgens 
het WIB 1992.

In de aangepaste regeling wordt de notionele 
interestaftrek bijgevolg verminderd met het deel 
ervan berekend op het eigen vermogen van de 
vaste inrichting of het onroerend goed gelegen 
in de EER (cf. de eerste situatie), indien en in 
de mate dat deze vermindering lager is dan de 
belastbare winst toerekenbaar aan deze activa 
(berekend volgens Belgische normen). 

Een eenvoudig cijfervoorbeeld. Een Belgische 
vennootschap heeft een Nederlandse vaste 
inrichting (VI) waarvan de winst 100 bedraagt. 
De totale aftrek voor risicokapitaal bedraagt 
50, waarvan 28 ‘toerekenbaar’ is aan de ven-
nootschap en 22 aan de Nederlandse VI. 
De ‘Nederlandse aftrek’ (22) is lager dan de 
‘Nederlandse winst’ (100). Bijgevolg is de ‘alge-
mene’ proportionele vermindering van toepas-
sing, zodat de toepasselijke aftrek verminderd 
wordt naar 28 (50 – 22). Stel dat de ‘Nederlandse 
winst’ maar 20 bedraagt. In dat geval bepaalt dit 
‘laagste’ bedrag de vermindering, zodat de toe-
passelijke aftrek 30 bedraagt (50 – 20).
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  De vraag is of er 
sprake is van een 

nadelige behandeling 
die een vennoot-
schap ervan kan 
afhouden haar 

activiteiten uit te 
oefenen via een VI in 
een andere lidstaat

  Nieuwe prejudiciële vraag
  In de nieuwe   Argenta  -zaak had de vennootschap 
in boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015) haar notio-
nele interest berekend overeenkomstig voormeld 
artikel 205  quinquies   WIB 1992; en meer bepaald 
overeenkomstig de ‘algemene’ proportionele 
vermindering, zodat zij de totale aftrek vermin-
derde met het deel ervan dat betrekking had op 
het eigen vermogen van haar Nederlandse vaste 
inrichting. Deze ‘Nederlandse aftrek’ was immers 
lager dan het positief resultaat van de vaste 
inrichting. 

Daarop diende   Argenta   bezwaar in tegen de aan-
slag, stellende dat de nieuwe berekeningsmetho-
de strijdig is met de vrijheid van vestiging zoals 
gewaarborgd door artikel 49 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU). Na afwijzing van haar bezwaar, legde 
de vennootschap de zaak voor aan de rechtbank 
te Antwerpen. 

De rechtbank stelde vast dat de vermindering 
van de notionele interestaftrek “niet van toepas-
sing is op vaste inrichtingen in België” en dat 
“de Belgische wetgeving ook geen gelijkaardige 
vermindering voorziet voor Belgische inrich-
tingen”. Daaruit leidde de rechtbank af dat de 
notionele interestaftrek beperkter is voor een 
vennootschap met een vaste inrichting in de EER 
– in het bijzonder wanneer (zoals in casu) “de 
winst van de inrichting hoger is dan de daaraan 
toegerekende aftrek voor risicokapitaal” (cf. toe-
passing van de algemene proportionele vermin-
dering) – dan in het geval van een vaste inrich-
ting in België. In dat scenario zou “de nieuwe 
regeling een quasi identieke uitwerking [hebben] 
als de regeling voor aanslagjaar 2008, die strijdig 
werd bevonden met artikel 49 VWEU” (in het 
voormelde vorige   Argenta  -arrest). 

Anderzijds stelt de rechtbank dat de nieuwe 
regeling tot gevolg heeft dat de vermindering 
van de notionele interest nooit meer kan bedra-
gen dan het bedrag van de winst van de buiten-
landse inrichting die bij dubbelbelastingver-
drag is vrijgesteld (want als de ‘proportionele 
vermindering’ van de aftrek hoger is dan het 
bedrag van deze vrijgestelde winst, telt dit laatste 
bedrag).

Om die reden stelde de rechtbank aan het 
Europees Hof de prejudiciële vraag of de vrijheid 
van vestiging er zich tegen verzet dat – onder 
de voormelde omstandigheden – de aftrek voor 
risicokapitaal wordt verminderd met het deel 
ervan dat toerekenbaar is aan het eigen ver-
mogen van een vaste inrichting in een andere 
lidstaat, terwijl er geen dergelijke vermindering 
toepasselijk is indien het gaat om een in België 
gelegen vaste inrichting (Rb. Antwerpen 29 juni 
2018).

  Hof van Justitie
  Na kennis te hebben genomen van het verzoek 
van de Belgische regering om de prejudiciële 
vraag te herformuleren (om duidelijker te stel-
len dat de ‘berekeningsbasis’ van de aftrek niet 
wordt verminderd in de nieuwe regeling), gaat 
het Hof ervan uit dat de prejudiciële vraag als 
volgt moet worden begrepen : verzet de vrijheid 
van vestiging zich tegen een regeling waarbij

  ●   “de nettowaarde van de activa van [de] vaste 
inrichting [in een andere lidstaat] in eerste instan-
tie in aanmerking wordt genomen bij de bereke-
ning van de [totale notionele interestaftrek]”; 

  ●   deze aftrek “in tweede instantie wordt vermin-
derd met het laagste van de volgende bedragen”, 
de aftrek betreffende de vaste inrichting of haar 
positief resultaat, 

  ●   “terwijl een dergelijke vermindering niet wordt 
toegepast in het geval van een in [België] gele-
gen vaste inrichting”.

Het Hof brengt vooreerst het principe van de 
vrijheid van vestiging in herinnering. Met name, 
verbiedt zij de lidstaat van oorsprong de vesti-
ging in een andere lidstaat (via een vaste inrich-
ting) te bemoeilijken.

Op basis van de (geherformuleerde) prejudiciële 
vraag, stelt het Hof vervolgens vast dat de Bel-
gische wettelijke regeling inzake notionele interest-
aftrek inderdaad een verschil in behandeling 
invoert tussen, enerzijds, een vennootschap met 
een vaste inrichting in België en, anderzijds, een 
vennootschap met een vaste inrichting in een 
andere lidstaat, waarvan de inkomsten in België 
bij verdrag zijn vrijgesteld. De vraag is dan of dit 
verschil “een nadelige behandeling vormt die 
een Belgische vennootschap ervan kan afhouden 
haar activiteiten uit te oefenen via een vaste 
inrichting in een andere lidstaat” dan België.

    Drie scenario’s

  Het Hof onderscheidt drie verschillende scena-
rio’s in hoofde van een ingezeten vennootschap 
  (A)   met een vaste inrichting in een andere lid-
staat waarvan de inkomsten in België bij verdrag 
zijn vrijgesteld :

  (1)   de vaste inrichting heeft   geen     positief resul-
taat   : de notionele interestaftrek van   A   wordt 
niet verminderd (want het ‘laagste’ bedrag dat 
de vermindering bepaalt, is dan ‘0’).   A   wordt dan 
niet minder gunstig behandeld dan een ingeze-
ten vennootschap   (B)   met een Belgische vaste 
inrichting, maar het Hof refereert naar de verwij-
zende rechter om na te gaan of dit klopt;

  (2)   de vaste inrichting heeft   een positief resultaat  , 
dat   lager   is dan het met de inrichting overeen-
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  Volgens het Hof 
schendt de Belgische 
regeling de vrijheid 
van vestiging niet

stemmend deel van de aftrek voor risicokapitaal. 
In dat geval wordt de algehele notionele inte-
restaftrek verminderd met een bedrag gelijk aan 
het positief VI-resultaat. In dit scenario wordt het 
deel van de notionele interestaftrek van de vaste 
inrichting boven haar positief resultaat dus wel 
mee opgenomen in de algehele aftrek;

  (3)   de vaste inrichting heeft   een positief resultaat   
dat   hoger   is dan het met de inrichting overeen-
stemmend deel van de notionele interestaftrek. 
In dat scenario leidt het deel van de aftrek dat 
betrekking heeft op die vaste inrichting niet 
tot een vermindering van de Belgische belast-
bare basis (cf. toepassing van de ‘proportionele 
vermindering’ aangezien dit het ‘laagste’ bedrag 
is).

In scenario 2 en 3 wordt de algehele notionele 
interestaftrek in hoofde van   A   dus verminderd. 
Essentieel is echter te weten of deze verminde-
ring “zodanig nadelig” is dat de belastbare basis 
van   A   (met buitenlandse VI) “door [die] vermin-
dering [...] hoger uitvalt” dan deze van   B   (met 
Belgische vaste inrichting).

Volgens het Hof is dat niet het geval. In beide 
scenario’s is het namelijk zo dat de belastbare 
basis van   B   hoger is dan deze van   A   : daar waar 
in hoofde van   A   de (buitenlandse) VI-winst 
bij verdrag is vrijgesteld, is dat niet het geval 
bij   B    ,   vermits de resultaten van haar Belgische 
vaste inrichting   mee vervat   zitten in de   algehele 
Belgische belastbare basis   van vennootschap   B  . 
Als men daarmee rekening houdt, zou volgens 
het Hof de toepassing van de notionele interest-
aftrek in het voormelde tweede en derde scena-
rio het volgende effect hebben in hoofde van   B  .

   ●   In het tweede scenario is het positief resultaat 
van de (Belgische) vaste inrichting lager dan de 
met deze inrichting verbonden aftrek voor risico-
kapitaal; vennootschap   B   kan het overschot aan 
aftrek dan in mindering brengen op het resultaat 
van haar hoofdhuis, zoals dat ook het geval is 
bij   A   (waar de aftrek i.v.m. de vaste inrichting 
slechts verloren gaat tot beloop van de lagere 
winst van de vaste inrichting). Het Hof besluit 
dat de belastbare basis van   B   (met Belgische 
vaste inrichting) bijgevolg “niet minder hoog is” 
dan deze van   A   met een vaste inrichting in een 
andere lidstaat waarvan de inkomsten in België 
bij verdrag zijn vrijgesteld (cf. het hoger beschre-
ven tweede scenario voor   A  ).

  ●   In het derde scenario is het positief resultaat 
van de (Belgische) vaste inrichting hoger dan de 
met deze VI verbonden aftrek voor risicokapi-
taal. Er is dan geen overschot aan aftrek dat in 
mindering kan komen van het resultaat van het 
hoofdhuis van   B  . Zoals dat ook het geval is bij   A  
(waar de aftrek i.v.m. de vaste inrichting volledig 

verloren gaat, aangezien die aftrek lager is dan 
de winst van de VI; zie hoger).

  Hieruit concludeert het Hof dat vennootschap 
  A   met een in een andere lidstaat gelegen vas-
te inrichting door de vermindering van de 
notionele interestaftrek “niet minder gunstig 
wordt behandeld” dan vennootschap   B   met een 
Belgische vaste inrichting waarvoor de notionele 
interestaftrek niet wordt verminderd. Bijgevolg 
zou het verschil in behandeling “geen nadelige 
behandeling [vormen] die een Belgische ven-
nootschap ervan kan afhouden haar activiteiten 
uit te oefenen via een vaste inrichting in een 
andere lidstaat”. Volgens het Hof schendt de 
Belgische regeling bijgevolg de vrijheid van 
vestiging niet, en moet de prejudiciële vraag ont-
kennend worden beantwoord.

  Commentaar
  Het lijkt erop dat de Belgische regering met 
dit   Argenta     bis  -arrest haar slag heeft thuisge-
haald, daar waar destijds de Raad van State 
(in zijn advies bij de wetswijziging van 2013) 
en de rechtsleer zeer kritisch waren inzake de 
verenigbaarheid van de wetswijziging met het 
Europeesrechtelijk principe van de vrijheid van 
vestiging (zie hierover   Fiscoloog   2014, nr. 1372, 
5).

 Hoewel puur mathematisch een ingezeten ven-
nootschap met een Belgische inrichting in prin-
cipe recht zal hebben op een hogere notionele 
interestaftrek (bij gebrek aan vermindering op 
basis van art. 205  quinquies   WIB 1992), lijkt het 
Hof zich voornamelijk te laten leiden door de 
verdeling van de heffi ngsbevoegdheid op basis 
van het toepasselijk dubbelbelastingverdrag en 
de impact hiervan op de Belgische belastbare 
grondslag. 

Hiermee lijkt het Hof afstand te doen van het 
principe – zoals expliciet verwoord in het eerste 
  Argenta  -arrest van 4 juli 2013 –, dat het afzien 
van fi scale soevereiniteit in het kader van een 
bilateraal belastingverdrag (nl. het feit dat de 
winst van een vaste inrichting enkel in de bron-
staat mag worden belast), niet (systematisch) kan 
rechtvaardigen dat de betrokken vennootschap 
in de woonstaat een fi scaal voordeel wordt ont-
zegd. In het vorige arrest luidde het immers dat 
“het gegeven dat een lidstaat in een met een 
andere lidstaat afgesloten dubbelbelastingver-
drag is overeengekomen dat de winst van een 
in die andere lidstaat gelegen vaste inrichting 
uitsluitend in laatstbedoelde lidstaat belastbaar is 
en eerstbedoelde lidstaat bijgevolg voor de winst 
van die vaste inrichting niet heffi ngsbevoegd is, 
evenwel niet systematisch kan rechtvaardigen 
dat een op het grondgebied van eerstbedoelde 
lidstaat gevestigde vennootschap waarmee die 
vaste inrichting is verbonden, enig voordeel 
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wordt geweigerd” (paragraaf 51 van het arrest 
van 2013).

In het nieuwe arrest wordt de Belgische regeling 
louter gebillijkt op basis van het territorialiteits-
beginsel en de verdeling van de heffingsbe-
voegdheid onder het belastingverdrag met (in 
casu) Nederland. Op die manier lijkt het Hof een 
onderscheiden behandeling te rechtvaardigen 
louter op grond van het feit dat een in een lid-
staat gevestigde vennootschap grensoverschrij-
dende economische activiteiten ontwikkelt die 
niet meteen tot doel hebben belastinginkomsten 
voor deze lidstaat voort te brengen (zie para-
graaf 52 van het   Argenta -arrest van 2013). 
  
De beperkte argumentatie van het Hof (zonder 
in te gaan op andere mogelijke rechtvaardigings-

gronden), het feit dat het Hof meermaals verwijst 
naar de omstandigheid dat het zich enkel kan 
steunen op de informatie vermeld in de ver-
wijzingsbeslissing, en het feit dat het Hof zijn 
uitspraak velt “onder voorbehoud van verifi catie 
door de verwijzende rechter”, doen toch wel 
de vraag rijzen of het Hof effectief het Belgisch 
systeem van de notionele interestaftrek in al zijn 
facetten heeft doorgrond.

Het valt dan ook niet uit te sluiten dat andere 
belastingplichtigen de huidige beperking van 
de notionele interestaftrek voor buitenlandse 
vaste inrichtingen (of onroerende goederen) 
alsnog op andere rechtsgronden zouden willen 
betwisten.

    Marc De Munter   


