Tax Shelter 2.0
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Het Belgische systeem van de Tax Shelter 2.0 is een fiscale stimulus om creatieve sectoren zoals de filmindustrie en
podiumkunsten te ondersteunen. Belgische ondernemingen investeren in de Tax Shelter en genieten mogelijk een
dubbel voordeel: vermindering van hun belastbare grondslag met maar liefst 356% van het geïnvesteerde bedrag
en een aantrekkelijk financieel rendement na 18 maanden. En voor de Belgische staat vormt de Tax Shelter evenmin
een financiële aderlating: voor elke euro in de Tax Shelter zijn filmproducenten en regisseurs namelijk verplicht hun
uitgaven (acteurs, technici, studio’s enz.) grotendeels in België te doen. Kortom: een win-win voor zowel Belgische
ondernemingen als voor de lokale economie!

Eenduidig en aantrekkelijk rendement

Verzekering

Dankzij Tax Shelter 2.0, in overeenstemming met de voorwaarden in
artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB),
hebben ondernemingen uitzicht op een potentieel rendement van om
en bij de 10%. Dat rendement is het resultaat van 2 mechanismen:

Voor het behalen van een Tax Shelter-attest wordt een gratis
verzekering verstrekt. Het fiscaal rendement kan pas effectief
gerealiseerd worden als de onderneming winstgevend is en
belastingen betaalt. Bij een onverwacht ontgoochelend resultaat kan
u nog het fiscaal voordeel genieten in de loop van een van de vier
jaren na het jaar van de ondertekening van de kaderovereenkomst.

>> Fiscaal rendement: investeert u bijvoorbeeld 100.000 EUR,
dan krijgt u een belastingvrijstelling van 356.000 EUR. Tegen
een vennootschapsbelasting van 29,58% bedraagt uw fiscaal
voordeel 105.305 EUR of 5.305 EUR winst op uw inleg. Het
nettorendement bedraagt dus 5,30%.
>> Financieel rendement: de vergoeding van uw belegging door
de producent, die ten laatste 18 maanden na de storting van het
beleggingsbedrag wordt verkregen. Deze vergoeding (Euribor
12 m + 4,5%) is wettelijk vastgelegd in artikel 194ter van het
WIB, wat neerkomt op een Euribor 12 m van -0,160% (voor de
periode 01-01-2019 t.e.m. 30-06-2019, deze dient halfjaarlijks
geherwaardeerd te worden), op 4,88% netto op 18 maanden.

Geen administratieve rompslomp
>> Slechts één kaderovereenkomst: hiermee verbindt u zich ertoe
om vóór een overeen te komen datum in te schrijven op een Tax
Shelter-product. Maximaal twee maanden na die datum moet u
het geld op een Belfius-rekening van Casa Kafka Pictures storten.
>> Deze transactie is zonder kosten
>> Eenvoudige boekhoudkundige verwerking

Samenwerking
In het kader van de Tax Shelter 2.0 werkt Belfius samen met Casa
Kafka Pictures, een dochteronderneming van de RTBF. Belfius zorgt
voor een actieve begeleiding tot aan de verkoop. Casa Kafka Pictures
blijft verantwoordelijk voor het juridische en fiscale kader.

De investering vertoont bepaalde risico’s die beschreven worden in het prospectus goedgekeurd door het FSMA op 29 augustus 2017 en in de
aanvullingen bij het prospectus die op 16 januari en 5 juni 2018 door de FSMA werden goedgekeurd.
Deze documenten zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Casa Kafka Pictures en op www.casakafka.be. Het aanbod is uitsluitend
bestemd voor rechtspersonen die mogelijk in aanmerking komen voor het stelsel van de vrijstelling op de belastbare winsten dat wordt toegekend
krachtens artikel 194ter van het WIB 1992, in het bijzonder als die laatsten in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de
belasting op niet-ingezetenen (vennootschappen) tegen een effectieve aanslagvoet van 29,58%. Als hun aanslagvoet lager ligt, kan de totale
winst percentsgewijs over de volledige periode van de investering lager uitvallen en zelfs negatief zijn. Door in te gaan op het aanbod verbindt de
investeerder zich ertoe om zich aan de producent te binden op grond van de voorwaarden van de kaderovereenkomst, en van de bijlagen daarvan.

Steun aan de filmindustrie/podiumkunsten
Welke creaties?

langspeelfilms – televisieseries –
documentaires – animatiefilms /
theatervoorstellingen – musicals – ballet opera

Welke steun?

Fiscale stimulus door inbreng van privékapitaal

Minimum /
maximumbedragen

Maximum 50% van de belastbare
gereserveerde winst en maximum 750.000
EUR fiscale vrijstelling
Minimuminvestering van 3.000 EUR

Partijen
Dienstverstrekkers

CASA KAFKA PICTURES, een door de
overheid erkende bemiddelaar
Belfius Bank heeft een
samenwerkingsovereenkomst met
CASA KAFKA PICTURES voor het
commercialiseren van de Tax Shelter bij
zijn klanten.

Begunstigden

Belgische vennootschappen die winst
maken met voldoende belastbare basis in
de vennootschapsbelasting.

De Tax Shelter
Type financieel
product

De investering is een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn. De investering betekent geen deelname
in het kapitaal van Casa Kafka Pictures. Ze behelst een verbintenis tot het overmaken van een bepaalde som met het
oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumkunst, dat
onder bepaalde voorwaarden recht geeft op een fiscale vrijstelling. Casa Kafka Pictures verbindt zich ertoe om, in ruil
voor de investering, een premie te storten, betaald door de producent van het werk, en om haar verplichtingen, zoals
beschreven in het prospectus, na te leven om de investeerder de mogelijkheid te geven het Tax Shelter-attest en het
hiermee gepaard gaande fiscaal voordeel te verkrijgen.

Rendement

Fiscaal rendement: belastingvrijstelling (investering in de Tax Shelter x 356%) x aanslagvoet van de
Vennootschapsbelasting (29,58%) geeft een fiscaal rendement van 5,30%.
Voor kleine vennootschappen die genieten van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 20,4% op de eerste
schijf van 100.000 EUR winst, is het fiscaal rendement lager of zelfs negatief. Elke investeerder wordt aangeraden om,
indien nodig, met de hulp van zijn eigen raadgevers, zijn juridische en fiscale situatie te onderzoeken om deel te nemen
aan de voorgestelde investering.
Financieel rendement: prefinancieringspremie = Euribor 12 m + 4,5% op het Tax Shelter-bedrag

Kosten

De investeerder is aansprakelijk voor de verschuldigde vennootschapsbelasting over het bedrag van de brutopremie
die hem gestort wordt na 18 maanden. Indien de fondsen niet gestort zijn binnen de 90 dagen na de ondertekening van
Luik II, zal de investeerder een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de investering.
De verzekering van het fiscaal voordeel is gratis in hoofde van de investeerder. Voor het overige worden de kosten
van deze aanbieding volledig gedragen door Casa Kafka Pictures, via een bemiddelingscommissie gefactureerd aan de
producent.

Wettelijke context

Artikel 194 ter WIB :
De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, die artikel 194ter van het Wetboek van
de inkomstenbelasting 1992 met betrekking tot het Tax Shelter-systeem wijzigt, brengt een aantal aanpassingen met
zich mee die echter niet de structuur van het mechanisme zoals voorzien door artikel 194ter WIB 1992 wijzigen, maar
past een aantal percentages aan met betrekking tot de hervorming van de vennootschapsbelasting om zo eenzelfde
rendement te garanderen aan de investeerder. De wijzigingen van deze wet zijn van toepassing en treden in werking
voor de raamovereenkomsten getekend vanaf 1 januari 2018, voor de investeerders die een boekjaar hebben dat ten
vroegste begint op 1 januari 2018.
We adviseren u om alvorens te investeren het volledige prospectus aandachtig te lezen, in het bijzonder de
risicofactoren. Het prospectus en de aanvulling bij het prospectus zijn beschikbaar op de website www.casakafka.be.

Voornaamste risicofactoren
Verbonden aan Casa Kafka Risico van faillissement van Casa Kafka Pictures. Dat risico is echter klein omdat de kosten en de operationele
risico’s van de onderneming beperkt zijn.
Pictures
Het risico van afhankelijkheid van de belangrijkste managers: risico verbonden aan de persoonlijkheid van de
voornaamste managers van Casa Kafka Pictures en hun eventueel verdwijnen. De meerderheidsaandeelhouder
RTBF verleent echter, door zijn publieke karakter, een grote stabiliteit inzake werking en ontwikkeling aan Casa
Kafka Pictures.
Het ontbreken van een participatie in het kapitaal: een risico in verband met het gebrek aan invloed van de
investeerders met betrekking tot de beslissingen die Casa Kafka Pictures neemt.
Verbonden aan fiscaal
voordeel

Opdat de investeerder dit fiscaal voordeel zou kunnen genieten, moeten de producent, de investeerder en
het werk voldoen aan een aantal voorwaarden die worden beschreven in deel 5.4 van het prospectus. Indien
aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan, bestaat dus een risico dat dit fiscaal voordeel niet wordt
verkregen.

De Tax Shelter van Casa Kafka Movie Tax Shelter empowered by Belfius
U ondersteunt de lokale economie door te investeren in de Belgische podiumkunsten en audiovisuele sector.
Casa Kafka Pictures heeft een vlekkeloze reputatie en oog voor kwalitatieve films en series. Getuige daarvan zijn een aantal Oscar-nominaties
en series met indrukwekkende kijkcijfers.
Casa Kafka Pictures is een dochter van de RTBF, maar is zowel in Wallonië, Brussel, Vlaanderen als Duitstalig België actief.

Klachtendienst

Hebt u een klacht, dan kan u zich in 1e instantie richten tot uw kantoor, uw relatiebeheerder of de dienst Klachtenbeheer (Collinummer 7908),
Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be.
Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kan u zich wenden tot Belfius Bank NV, Negotiation (Collinummer 7913), Karel Rogierplein 11,
1210 Brussel of per e-mail: negotiation@belfius.be.
Vindt u niet meteen de oplossing bij één van de vorige vermelde contacten, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen,
North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

GEÏNTERESSEERD?
Elke onderneming die onderworpen is
aan de vennootschapsbelasting en die
winst boekt, komt in aanmerking voor
Tax Shelter 2.0. De minimale investering
beloopt 3.000 euro. Neem gerust contact
op met uw Belfius-relatiebeheerder voor
meer informatie.
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