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Betreft: Het verkrijgen binnen de wettelijke termijnen van de fiscale en
sociale certificaten naar aanleiding van een controleopdracht
over een inbreng in natura of een quasi-inbreng

Ter gelegenheid van de kwaliteitscontroles heeft de Raad van het Instituut
vastgesteld dat talrijke revisorale verslagen opgesteld naar aanleiding van een
controleopdracht over een inbreng of een quasi-inbreng van een algemeenheid
van goederen of van een bedrijfstak tekortkomingen vertonen wat het
verkrijgen van de fiscale en sociale certificaten betreft.

De Raad van het Instituut wenst u eraan te herinneren dat de bedrijfsrevisor,
met het oog op het beoordelen van de beschrijving van de activa- en
passivabestanddelen die het voorwerp uitmaken van een dergelijke inbreng in
natura of quasi-inbreng, aan de oprichters en het bestuursorgaan moet vragen
om hem alle bescheiden en economische gegevens te overhandigen die hij
voor zijn controle onontbeerlijk acht (punt 2.3 van de normen inzake controle
van inbreng in natura en quasi-inbreng).

Dit betreft onder andere het verkrijgen binnen de wettelijke termijnen van:
het fiscaal certificaat bedoeld in art. 442bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (WIB/92);
het fiscaal certificaat bedoeld in artikel 93undecies B van het BTW
Wetboek;
het sociaal certificaat bedoeld in artikel 16ter van het koninklijk besluit nr.
38 van 29 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen;
het sociaal certificaat bedoeld in artikel 41quinquies van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

6)
I De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben geen bindend karakter in
hoofde van de bedrijfsrevisoren (Verslag aan de Koning bij K.S. 21 april 2007, ES 27 april 2007,
p. 22890). De omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van
een wettelijke, reglementaire of nonnatieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien
uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor.
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Deze wettelijke bepalingen stellen een regeling in bestemd om bepaalde
frauduleuze praktijken te bestrijden die er voor een natuurlijke of
rechtspersoon in bestaan zijn handelszaak over te dragen zonder zijn fiscale of
sociale schulden te betalen. De overdracht van een handelszaak is pas
tegenstelbaar aan de Administratie na afloop van de maand die volgt op die
waarin een met het origineel eensluidend afschrift van de akte ter kennis is
gebracht van de ontvanger (van de belastingen en/of van de BTW) of van de
instelling belast met het innen van de bijdragen. De kennisgeving is de basis
voor het berekenen van de termijn en het beslag kan worden gelegd zolang
deze termijn niet is verstreken.

Teneinde het beslag en de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden dient de
overnemer zich ervan te vergewissen dat de overdrager, samen met de
overdrachtsakte, een niet-vervallen certificaat opstuurt naar de betrokken
ontvanger of inningsinstelling waaruit blijkt dat geen enkele fiscale of sociale
schuld verschuldigd is door de overdrager op de dag van de aanvraag van dit
certificaat.

De beslissing van de ontvanger of de inningsinstelling om al dan niet het
certificaat af te leveren wordt genomen binnen de termijn van dertig dagen na
indiening van de aanvraag. Dit certificaat is dertig dagen geldig. Daarna
vervalt het en maakt de kennisgeving van de akte het niet meer mogelijk om te
ontsnappen aan de nadelen en gevolgen verbonden aan de uitgestelde
tegenstelbaarheid van de akte en aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
overnemer.

De Raad van het Instituut is van mening dat deze wettelijke bepalingen een
risicofactor vormen voor alle inbrengen of quasi-inbrengen van een
algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak. De bedrijfsrevisor moet
daar dus noodzakelijk rekening mee houden bij het opstellen van een verslag
over een dergelijke verrichting.

Indien de bedrijfsrevisor van de overdrager geen toereikende waarborgen kan
verkrijgen met betrekking tot het risico dat de Administratie bewarende en
uitvoerende maatregelen neemt ten opzichte van het voorwerp van de inbreng
of quasi-inbreng, zal hij zijn verslag (zijn besluit inbegrepen) wijzigen.
Bijgevolg zal de bedrijfsrevisor het verstandig achten om zijn verslag te
wijzigen indien de certificaten niet binnen de wettelijke termijnen werden
verkregen, indien de certificaten door de Administratie werden geweigerd of
indien de overdrager vrijwillig afstand heeft gedaan van de procedures voor
het verkrijgen van de certificaten.

Met confraternele groeten,
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