12 JUNI 2015

F.14.0080.N/1

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. F.14.0080.N
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM nv, met zetel
te 9130 Beveren, Sint-Jansweg 9,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de eiseres woonplaats
kiest,
tegen
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met
kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijke directeur
der directe belastingen, sector Taxatie, met kantoor te 2500 Lier, Kruisbogenhofstraat 24, bus 1,
verweerder,
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vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cassatie, en met als raadsman mr. Stefan De Vleeschouwer, advocaat bij de balie te
Brussel, beiden met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de verweerder
woonplaats kiest.

I.

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen
van 29 oktober 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 27 april 2015 een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.

III.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1.

Alle inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen die door

een handelsvennootschap worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid zijn beroepsinkomsten. De omstandigheden dat tussen een verrichting van een vennootschap en haar statutair doel geen verband bestaat en dat een
verrichting uitsluitend werd gesteld met het oog op een belastingvoordeel, sluiten
bijgevolg niet uit dat de inkomsten en opbrengsten die het resultaat zijn van deze
verrichting als bedrijfsinkomsten worden aangemerkt.

12 JUNI 2015

2.

F.14.0080.N/3

Krachtens artikel 44, eerste lid, WIB64 zijn de lasten die de belastingplich-

tige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden als aftrekbare bedrijfslasten aftrekbaar.
Deze bepaling is, krachtens artikel 96 van hetzelfde wetboek, van toepassing op
de handelsvennootschappen.
Uit deze bepaling volgt niet dat de aftrek van bedrijfsuitgaven of bedrijfslasten afhankelijk is van de voorwaarde dat zij inherent zijn aan de maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap zoals die blijkt uit haar maatschappelijk doel.
Het Hof komt hiermee terug op zijn vroegere rechtspraak.
3.

De omstandigheden dat tussen een verrichting van een vennootschap en

haar maatschappelijke activiteit of statutair doel geen verband bestaat en dat een
verrichting uitsluitend werd gesteld met het oog op een belastingvoordeel, sluiten
als dusdanig niet uit dat de kosten die met zulke verrichtingen verband houden als
aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt.
4.

Door te oordelen dat de bedoelde verrichtingen louter tot doel hadden om de

inkomstenbelastingen te verminderen en dat om die reden de eraan verbonden
kosten geen aftrekbare beroepskosten vormen, en dat het geheel van de verrichtingen niet kan beschouwd worden als vallend binnen het maatschappelijk doel
van de eiseres omdat de financiële transacties geen enkel verband houden met het
uiteindelijke doel van iedere vennootschap om winst te maken, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
5.

Krachtens artikel 11, § 1, van het verdrag tussen het Koninkrijk België en de

Republiek Korea van 29 augustus 1977 tot het vermijden van dubbele belasting en
tot het voorkomen en het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen
naar het inkomen (hierna: Dubbelbelastingverdrag België-Korea), in de versie zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1991, is interest afkomstig uit een overeenkomstsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere overeenkomstsluitende Staat, in die andere Staat belastbaar.
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Krachtens artikel 11, § 2, mag deze interest echter in de overeenkomstsluitende
Staat waaruit hij afkomstig is, overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden
belast, maar indien de persoon die de interest ontvangt, de werkelijke genieter van
de interest is, mag de aldus geheven belasting niet hoger zijn dan 15 pct. van het
bedrag van de interest.
Krachtens artikel 22, § 1, (b), wordt in België dubbele belasting op de volgende
wijze vermeden: wanneer een inwoner van België interest verkrijgt als bedoeld in
artikel 11, § 2, dan verleent België op zijn belasting over die inkomsten een vermindering, die gelijk is aan 20 pct. van het brutobedrag van de interest die in de
belastbare basis van de inwoner begrepen is.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel inzake de primauteit van het internationaal
recht op het nationale recht, heeft het Dubbelbelastingverdrag België-Korea voorrang op de bepalingen van het nationale recht.
Hieruit volgt dat aangezien het Dubbelbelastingverdrag België-Korea, België verplicht tot het verlenen van de in het verdrag voorziene belastingvermindering,
geen gevolg kan worden gegeven aan interne Belgische regels die deze vermindering aan bijkomende voorwaarden onderwerpen.
6.

Door te oordelen dat om gerechtigd te zijn op de belastingvermindering be-

paald in het verdrag voldaan moet zijn aan de voorwaarden gesteld door het interne recht, zijnde te dezen het beroepsmatigheidsvereiste bepaald in artikel 187
WIB64, en door op die grond deze belastingvermindering te weigeren, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koen
Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare
rechtszitting van 12 juni 2015 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel
Vanden Bossche.
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