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KBC geeft duiding bij fiscale rulings
De voorbije jaren hebben KBC Bank en KBC Groep aan de fiscale autoriteiten van een aantal landen meer
duidelijkheid gevraagd over de fiscale behandeling van bepaalde productgerelateerde of boekhoudkundige
kwesties. De beslissing van die fiscale autoriteiten (een 'ruling') zorgt voor rechtszekerheid omtrent een
correcte toepassing van de fiscale regels en een correcte en transparante financiële rapportering door KBC.
De meeste van die rulings hebben geen of een beperkte invloed op de winst-en-verliesrekening van KBC.
Een ruling zorgt trouwens ook voor een level playing field voor alle spelers op de markt.
Omdat het volledig transparant wil zijn, geeft KBC een overzicht van de fiscale rulings die het tot nu toe
heeft gesloten met verschillende fiscale autoriteiten (in verschillende landen).
In overeenstemming met zijn transparantiebeleid heeft KBC er dan ook geen probleem mee dat
rulingcommissies details van hun beslissingen openbaar maken.
Overzicht per land
1. Fiscale rulings van KBC in België
KBC Bank heeft een aantal fiscale rulings gekregen die duidelijkheid en zekerheid verschaffen over de fiscale kwalificatie
van een aantal beleggingsproducten.
KBC Bank heeft een ruling verkregen voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 die het innovatief karakter bevestigen van
een reeks eigen softwareontwikkelingen en de methode om de daaruit voortvloeiende innovatie-inkomsten te bepalen.
Op die manier verkreeg de bank rechtszekerheid over de manier waarop de innovatie-aftrek kan berekend worden
conform de Belgische wetgeving.
Daarnaast heeft KBC Asset Management een ruling verkregen over het belastingneutraal karakter van een beperkte
reorganisatie van haar asset management activiteiten.
2. Fiscale rulings van KBC in andere landen
Er werden recent geen rulings door KBC afgesloten in andere landen dan België.
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