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: TOB / Taxe Caïman : le ministre des Finances précise sa pensée

En Commission des Finances de la Chambre, le ministre des Finances a répondu mardi dernier a une
question parlementaire dans laquelle il précise sa pensée en ce qui concerne l’application de la TOB
aux « constructions juridiques »1.
Il en ressort que le ministre semble restreindre l’application de la TOB aux cas où la construction est
« simulée ».
Ceci est rassurant, partant du principe qu’il ne peut appartenir à un tiers (l’intermédiaire chargé de
prélever la TOB) de décider si une construction juridique est ou non simulée.

05 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de
fiscale fraude, over "de beurstaks" (nr. 16928)
05 Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la taxe boursière" (n° 16928)
05.01 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, in het kader van de opmaak van de begroting
voor 2017 werd beslist om de beurstaks uit te breiden. Tijdens de bespreking maakte u zich sterk dat
ook wie via een juridische constructie effecten verhandelt, niet aan de beurstaks zou kunnen
ontsnappen. Nu wordt die stelling door een aantal fiscaal juristen betwist. Vandaar dat ik een en ander
opnieuw even aan u voorleg.
Kunt u bevestigen dat alle orders door juridische structuren waarvan de uiteindelijk begunstigde of meer
algemeen waarvan de oprichters zoals bedoeld in artikel 2 § 1, 14 van het WIB, inwoner van België zijn,
onder de toepassing vallen van de Belgische beurstaks? Als dat toch niet het geval blijkt te zijn, plant u
dan reparatie van de wetgeving?
05.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer Vanvelthoven, wat de taks op de beursverrichtingen
betreft, stel ik vast dat er ondertussen enige verwarring is ontstaan. Door artikel 120, tweede lid, van
het Wetboek diverse rechten en taksen worden voortaan ook verrichtingen in het buitenland onder
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toepassing van de TOB gebracht, wanneer het order voor de verrichting aan een in het buitenland
gevestigd tussenpersoon rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gegeven hetzij door een natuurlijke
persoon met verblijfplaats in België, hetzij door een rechtspersoon voor rekening van een zetel of
vestiging ervan in België. Om alle juridische constructies die zijn opgericht door een persoon die zijn
gewone verblijfplaats in België heeft, binnen het toepassingsgebied van de TOB te laten vallen, dient er
wetgevend ingegrepen te worden, aangezien dat een uitbreiding is van het toepassingsgebied van de
TOB of de taks op de beursverrichtingen. De beurstaks is daarentegen wel verschuldigd, wanneer een
juridische constructie als afzonderlijk vermogen of als afzonderlijke rechtspersoon niet met de realiteit
overeenstemt en gesimuleerd of geveinsd wordt. De orders worden dan geacht te gebeuren vanuit het
vermogen van de “oprichter” zelf.
05.03 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor de toelichting en het onderscheid
dat u tussen de twee situaties maakt.
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