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Advies bij het samenwerkingsakkoord tax shelter audiovisuele en
podiumwerken, en het instemmingsdecreet
Inleiding
De SARC wordt per brief van 18 september 2018 om advies gevraagd over het samenwerkingsakkoord
tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de federale staat inzake
het tax shelter‐systeem voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie‐uitwisseling, en
het instemmingsdecreet.
De tax shelter is een fiscale maatregel die het investeringsklimaat voor deze sectoren wil stimuleren, en
bestaat voor de audiovisuele sector sinds 2003 en voor podiumkunsten sinds 2016.
De federale minister van financiën erkent de producent of de tussenpersoon, de gemeenschappen
erkennen een concrete productie als Europees audiovisueel werk of podiumwerk.
Het samenwerkingsakkoord heeft als doel een rechtsgrondslag te bieden aan de gezamenlijke
uitoefening van de eigen bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het
stelsel. Daarnaast is het van belang dat de interpretatie van bepaalde termen van de wetgeving dezelfde
is bij de verschillende overheden.
Tot slot wenst de wetgever de uitwisseling van gegevens en informatie te verbeteren en te
harmoniseren.
Het samenwerkingsakkoord omschrijft de taken van elke betrokken gemeenschap en de federale staat
en geeft aan over welke aspecten de betrokken instanties op regelmatige basis overleg plegen en welke
gegevens worden uitgewisseld. Het overleg zal minstens 2x per jaar plaatsvinden. In geval van inbreuken
kunnen de betrokken overheden elkaar onderling raadplegen. Jaarlijks worden de nodige gegevens en
statistieken uitgewisseld voor het toezicht op het stelsel.
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Het samenwerkingsakkoord is een antwoord op een vraag van de Raad van State om de rechtsgrondslag
te regelen aan gezamenlijke uitoefening van bevoegdheden en regelt bovendien de nodige informatie‐
uitwisseling.
De SARC adviseert positief bij het samenwerkingsdecreet.
De SARC wenst wat betreft het instrument van de tax shelter zelf op te merken dat het ook na de
verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven voldoende aantrekkelijk moet kunnen blijven voor de
investeerders en sectoren. Met dat doel moet het instrument eerst geëvalueerd worden en moeten
actuele knelpunten worden aangepakt alvorens mogelijke uitbreiding van het instrument (naar andere
(deel)sectoren) kan worden overwogen.
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