INTERNATIONAAL

Hongkong wijzigt
belastingregels: impact voor
Belgische aandeelhouders?

wordt met alle gerealiseerde binnen- en buitenlandse
winsten om de verschuldigde belasting te bepalen. De
belastbare basis, name- lijk de wereldwijde winst, is
vervolgens volledig onderworpen aan – tot voor kort –
het normale belastingtarief van 16,50%.

Wetswijziging

Recent werd een wijziging doorgevoerd
aan het belastingregime voor vennootschappen in Hongkong. Dit kan een impact
hebben
voor
aandeelhouders
van
Hongkong vennootschappen. Enerzijds is
er de impact voor de kaaimantaks (private
aandeelhouders), anderzijds op de
vennootschapsbelasting.

De wetgeving inzake vennootschapsbelasting werd in
Hongkong evenwel aangepast. Sinds boekjaar 20182019 is er lokaal immers een nieuw tarief in voege.
Voortaan bedraagt het belastingtarief op de eerste
schijf winsten (i.e. tot 2 miljoen HKD) 8,25%, met een
vrijstelling voor een beperkt bedrag aan winsten. Alle
winsten boven deze 2 miljoen-grens zijn belast- baar
tegen 16,50%.

Territoriaal belastingregime

Even opfrissen...

Belastingregeling

Kort samengevat voorziet de kaaimantaks in een vorm
van fiscale transparantie voor inkomsten die
belastingplichtigen behalen via zogenaamde juridische
constructies.
Rechtspersonen
die
niet
aan
inkomstenbelasting onderworpen zijn, of die
onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting die
minder dan 15% bedraagt van de Belgische belastbare
grondslag (1% voor EER-entiteiten), kunnen als
juridische constructie kwalificeren. Naast deze
vennootschappen kunnen ook trusts en bepaalde
levensverzekeringscontracten onder de kaaimantaks
vallen.

Hongkong is voor veel ondernemers belangrijk om
zakenrelaties uit te bouwen in China en bij uitbreiding
de gehele Aziatische markt. Onder meer het
dubbelbelastingverdrag tussen België en Hongkong,
gesloten in 2003, faciliteert de ondernemers met een
stabiele fiscale regeling, mits hun activiteit ter plaatse
voldoende sub- stantie heeft. Tevens zijn de
belastingregimes in Hongkong zelf gunstig en
competitief op het internationale toneel.
Hongkong is vooral gekend om zijn territori- aal
belastingregime. Dit regime houdt in dat bepaalde
winsten, die niet gegenereerd worden in Hongkong,
aldaar niet belastbaar zijn. De toepassing van het
regime is geen automatisme. Indien een Hongkong
vennootschap dit wil genieten, dan moet zij een verzoek
tot toepas- sing indienen.
Er is daarnaast echter ook een ‘regulier’ belastingregime in Hongkong, waar er rekening gehouden

Wijzigingen: impact kaaimantaks?

Gevolgen wijziging
Gegeven het feit dat onder het normale belastingregime in Hongkong alle winsten tot voor kort
onderworpen worden aan een tarief van 16,5%, wordt er
in de praktijk vaak vastgesteld dat een Hong Kong
Private Limited voldoende ‘subject to tax’ was (uiteraard
steeds te analyseren in functie van de relevante
inkomsten en uitgaven). Het gevolg is dan dat,
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niettegenstaande het feit dat de Hong Kong Private
Limited vermeld staat op het zogenaamde niet-EER KB,
de belasting- plichtigen het tegenbewijs konden leveren
en er zich bijgevolg ook geen meldplicht of transparante taxatie opdringt voor doeleinden van de
kaaimantaks.
Door de wijzigingen in het belastingregime, zullen
Hongkong vennootschappen sneller dan voorheen een
juridische constructie kunnen uitmaken. Dit geldt dan
ook wanneer de betrok- ken vennootschappen niet aan
het territoriale regime onderworpen zijn, maar er dus
een deel van de winst belast wordt tegen het gunstige
8,25%-tarief.
Zoals aangegeven, voert de kaaimantaks een fiscaal
transparante regeling in voor inkomsten uit juridische
constructies. Een oprichter van een juridische
constructie moet enerzijds de juridische constructie
zelf melden in vak 1077 van de aangifte
personenbelasting, alsook een resem gegevens
vermelden. Anderzijds moet de oprichter tevens de
inkomsten van de juridische constructie aangeven alsof
hij de inkomsten zelf verkregen heeft. Dit betekent dat
de aard van het inkomen in principe niet wijzigt, alsook
dat er een risico is op dubbele belasting (enerzijds in
Hongkong, anderzijds in België).

Daadwerkelijke economische activiteit
De transparante taxatie vindt echter geen door- werking
indien de betrokken juridische con- structie zelf een
‘daadwerkelijke economische activiteit’ heeft (art. 5/1,
§3, b) WIB 92). Het tegen- bewijs van de kwalificatie als
een juridische constructie kan, kort gesteld, geleverd
worden indien aangetoond wordt dat de activiteit kadert
in de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, de
entiteit
een
daadwerkelijke,
niet-geveinsde
economische activiteit heeft en het geheel van de
lokalen, het personeel en de uitrusting die de entiteit tot
haar beschikking heeft op de plaats alwaar zij gevestigd
is, in verhouding staat tot de economische activiteit die
de entiteit aldaar uitoefent.
In zuivere ondernemingscontext kan de impact van de
kaaimantaks dan ook beperkt blijven, als aan deze
substance-voorwaarden voldaan is. Zelfs al is er geen
impact op belastingheffing, dan is die er echter mogelijk
wel op meldplich- ten in de personenbelasting. Jaarlijks
zal dus de taxatietoets gemaakt moeten worden om de
meldplicht in de personenbelasting te beoorde- len. Niet
melden kan immers aanleiding geven tot een boete van
€ 6.250.

Aandeelhouder-vennootschap
Dividenden en meerwaarden
Dividenden of meerwaarden kunnen in de Bel- gische
vennootschapsbelasting hetzij de zoge- naamde DBIaftrek genieten (100% aftrek), hetzij een vrijstelling voor
meerwaarde op aandelen genieten. Daartoe is onder
meer vereist dat de investering betrekking heeft op een
vennoot- schap die onderworpen is aan een vennootschapsbelasting die niet geacht kan worden aanzienlijk
gunstiger te zijn dan het regime dat van toepassing is in
België. Dat komt in beginsel neer op hetzij een minimaal
nominaal tarief vennootschapsbelasting van 15%, hetzij
een tarief overeenstemmend met de werkelijke
belastingdruk van eveneens 15% (zogenaamde
taxatievoorwaarde).

Gevolgen wijziging
Onder meer via het verdrag met België werd er
aangenomen dat de DBI-regeling toepas- baar is ten
aanzien van vennootschappen met territoriaal regime,
vermits dit een regime naar gemeen recht is (beknopt

verslag, Kamercommissie Financiën, nr. COM 906 van
28.03.2006, p. 8). Nu er in Hongkong een tweetrapstarief

geldt, waarbij de 8,25% duidelijk lager is dan de
doorgaans voor DBI vereiste 15%, is de vraag of
dividenden en meerwaarden onbelast kunnen blijven in
de Belgische vennootschapsbelasting (al dan niet in
toepassing van het non-discriminatiebeginsel).
Gertjan Verachtert en Celine Kaura
Advocaten Sansen International Tax Lawyers

› Belgische aandeelhouders van een Hongkong vennootschap
doen er goed aan
de impact van de belastingverlaging in Hongkong te
analyseren voor hun eigen fiscale positie. Vooreerst komen
potentieel meer vennootschappen in het vizier van de
Belgische kaaimantaks, wat vooral belangrijk is voor private
aandeelhouders.
De
toenemende
internationale
gegevensuitwisseling speelt daarbij een belangrijke rol,
vermits de kans op fiscale controle toeneemt. Ook voor
vennootschap- aandeelhouders vormen de gewijzigde
belastingtarieven in Hongkong een nieuwe realiteit, waarvan
de impact ingeschat moet worden voor de toepassing van DBI
en meerwaarde op aandelen.
Dit artikel verscheen eerder in Ervaren Bedrijfsleider PRO
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