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N° 1 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

Remplacer cet article par la disposition suivante:

«Art. 10. — L’article 269, alinéa 10, du même Code,
inséré par la loi-programme du 19 juillet 2001, est rem-
placé par la disposition suivante:

«Dans la mesure où les actions ou parts visées à l’ali-
néa 2, 2°, et à l’alinéa 3, a et b, sont échangées contre
des actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994
à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’une opéra-
tion assimilée à une scission ou de l’adoption d’une autre
forme juridique, effectuée soit en application de l’article
211, § 1er, ou 214, § 1er, soit en application de disposi-
tions analogues d’un autre État membre de l’Union euro-
péenne, les dispositions du présent article qui sont ap-
plicables aux actions ou parts échangées continuent à
s’appliquer aux actions ou parts reçues en échange,

Nr. 1 VAN DE REGERING

Art. 10

Dit artikel vervangen als volgt:

«Art. 10. — Artikel 269, tiende lid van hetzelfde Wet-
boek, ingevoegd bij de programmawet van 19 juli 2001,
wordt vervangen als volgt:

«In de mate dat de in het tweede lid, 2°, en in het
derde lid, a en b, vermelde aandelen, worden omgeruild
tegen aandelen uitgegeven vanaf 1 januari 1994 naar
aanleiding van een fusie, een splitsing, een met split-
sing gelijkgestelde verrichting of het aannemen van een
andere rechtsvorm tot stand gebracht in toepassing van
hetzij de artikelen 211, § 1 of 214, § 1, hetzij van bepa-
lingen van gelijke aard van een andere lidstaat van de
Europese Unie, blijven de bepalingen van dit artikel in-
zake de omgeruilde aandelen, bij voortduur van toe-
passing op de in ruil ontvangen aandelen, alsof de ver-
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richting niet had plaatsgevonden. Dienaangaande wordt
de afgifte van aandelen ter gelegenheid van een met
splitsing gelijkgestelde verrichting gelijkgesteld met de
omruiling van aandelen ingevolge splitsing.».».

VERANTWOORDING

De toevoeging van de laatste zin aan artikel 269, tiende lid,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)
strekt ertoe een noodzakelijke verduidelijking aan te brengen
voor het goede begrip van de maatregel wanneer het gaat om
een met splitsing gelijkgestelde verrichting. Bij dat type van
verrichtingen is er inderdaad geen omruiling van aandelen
maar een afgifte van aandelen aan de aandeelhouder. Der-
halve zal de afgifte van aandelen in geval van een met split-
sing gelijkgestelde verrichting worden behandeld alsof het gaat
om een omruiling van aandelen bij splitsing, zoals dit ook het
geval is wanneer, bij eenzelfde verrichting, moet worden be-
paald of er een meerwaarde moet worden vrijgesteld krach-
tens artikel 45, § 1, WIB 92.

De minister van Financiën,

D. Reynders

comme si l’opération n’avait pas eu lieu. A cet égard, la
remise d’actions ou parts à l’occasion d’une opération
assimilée à la scission, est assimilée à un échange d’ac-
tions ou parts en cas de scission.».».

JUSTIFICATION

Par l’ajout de la dernière phrase à l’article 269, alinéa 10,
du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), il s’agit
d’apporter une précision nécessaire à la compréhension de la
mesure lorsqu’il s’agit d’une opération assimilée à une scis-
sion. En effet, lors de ce genre d’opération, il n’y a pas
d’échange d’actions ou parts mais une remise de celles-ci à
l’actionnaire. Dès lors, en cas d’opération assimilée à une
scission, la remise d’actions ou parts sera traitée comme s’il
s’agissait d’un échange d’actions ou parts en cas de scission,
comme c’est aussi le cas quand il faut déterminer, lors d’une
même opération, s’il y a une plus-value à exonérer en vertu
de l’article 45, § 1er, CIR 92.

Le ministre des Finances,

D. Reynders
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