heid van een afbraakvergunning een beletsel voor

Er is wel één probteem met het boek. Er staan zeer

de toepassing van het vertaagd tarief ?

veel kteine drukfouten in. En die bemoeitijken de
lectuur en het juiste begrip van wat de auteur bedoett. De nieuwe regetingen zijn vaak zo ingewikke[d en de toestanden zo genuanceerd, dat men
elk woord dat de auteur schrijft, zorgvutdig moet
lezen, interpreteren en afwegen. Het is ons reget-

De minister antwoordt van niet : de afbraak moet
slaan op een gebouw dat "van significante omvang
is en met het oog op duunzaamheid werd opgetrokken" [pro memorie : het is niet vereist dat het
gebouw vóór de afbraak is aangewend ats 'privéwoning'; zie Fisc.2007, nr. 1077,1lr, en de bouwheer

matig overkomen dat zulke drukfout twijfets opriep.

moet kunnen aantonen dat de afbraakwerken

Atteszins is dit een zeer waardevol boek, waarvan
de lectuur bijzonder aangenaam is. Het zet aan tot
nadenken en kritische reftectie. /S/C/

lntegraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 24 oktober

R. DEBLAUWE, Het nieuwe erfrecht Anno
en fiscaal, Herentals, Knops,2018,243 p.

"door hem of voor zijn rekening zijn verricht". "Voor
de rest komt de vergunning daar niet bij kijken".
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BOEKEN
Nieuw erfrecht
R. DEBLAUWE heeft een bijzonder interessant en
lezenswaardig boek gepubliceerd over het nieuwe
erfrecht, dat werd ingevoerd bij de wet van 31 juli
2017. De auteur geeft daar een grotendeets arti-

ketsgewijze bespreking van, waarbij uitgebreid
gesteund wordt op de voorbereidende werkzaamheden en op de reeds gepubticeerde rechtsleer: Hij

werkt op zijn bekende erudiete manier, met veel
teruggrijpen naar een ver verleden Ide voorbereidende werkzaamheden van de Code Civítvan 1804,
het Franse recht van vóór de Code Civit en zetfs
het Romeinse recht). Die cutturete en wetenschap-

petijke eruditie maakt het lezen van dit boek tot
een genoegen.
Het boek gaat voornametijk over het nieuw burger-

tijk recht. De auteur is in zijn besprekingen zeer
kritisch. 0m a[[es wat hij schrijft, te begrijpen en
op zijn votte waarde te kunnen appreciëren, moet
men wel veel voorkennis hebben van het erfrecht
zoals het bestond vóór de hervorming.
Bijzonder interessant is dat de auteur ats fiscaal
jurist ook aandacht besteedt aan de gevotgen van
de burgerrechtetijke hervorming op het vtak van de
successierechten en de registratierechten. ln het
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bijzonder wat de fiscate gevotgen van de nieuwe
erfovereenkomsten betreft, zijn de gesuggereerde
optossingen soms verrassend. De auteur ziet vaak
natuurtijke verbintenissen waar men intultief eerder een kwalificatie al's schenking zou verwachten.
Maar de voorbeelden dìe hij daarbij geeft, pteiten
wel sterk voor zijn opvattingen [zie bv. nr. 553]. Met
betrekking tot de probtematiek van de vermelding
van vroegere giften in een erfovereenkomst moet
trouwens worden opgemerkt dat het Vtaamse en
het Waatse Gewest daar inmiddets decreta[e oplossingen voor hebben uitgewerkt [zie daarover
Fisc.2018, nr. 1578, 1 en 5).0p dit punt komt het
boek net iets te vroeg.
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Notificatiepticht inzake'landenrapport'
formu [ier gepub[iceerd

:

De Programmawet van 1 juti 201ó heeft voor mut-

tinationate ondernemingen nieuwe verrekenprijsdocu mentatieverpl'ichti

n

ge

n

i

n

gevoerd, waa ronder

het zogenaamde'tandenrapport' Iin dat jaartijks
rapport moet o.m. een identificatie van de groepsentiteiten worden opgenomen; art.32111, 15o en
art 32112 WIB 19921; lzie o.m. Fisc. 2018, nr. 1570,
11 en Frsc. lnt. 2016, nr,392,11. ln dat verband is
aan de BeLgische groepsentiteit de verpLichting
opgelegd om de Administratie op de hoogte te
brengen van de 'identiteit' van de rapporterende
groepsentiteit [cf. de metdingsplicht van art. 32113
WIB 1992J. Het modeLvan het formutier dat daartoe moet worden gebruikt, is nu vastgestetd bij KB
van 1 5 oktober 2018 IBS 24 oktober 2018).

BTW

Hervorming BTW-stetseI onroerende
verhuur : wet gepubl.iceerd
De ingrrjpende hervorming van het BTW-stetseI
dat van toepassing is op de onroerende verhuur is
definitief. Zij staat te lezen in de wet van 14 oktober

2018 IBS 25 oktober 2018J die met ingang van
1 januari 2019 grondig s[eutett aan de uitzonderingen op het principe dat onroerende verhuur vrijgeste[d is van BTW.

. Zo worden

twee nieuwe uitzonderingen op

de

vrijstel'Ling ingevoerd, de eerste met een 'optioneet'
karakter, de tweede met een 'verpticht' karakter :

-

bij de verhuur van een gebouw aan een BTWptichtige die het gebouw "uitstuitend" gebruikt

voor zijn economische activiteit, zutten de partijen

er voortaan gezamentijk voor kunnen kiezen de
verhuur aan BTW te onderwerpen, mits het gaat

