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§ 5. Het eventuele niet verrekende gedeelte van de verliezen uit het
beheer van zeeschepen voor rekening van derden zoals het bestaat op
het ogenblik dat de winst voor de eerste keer wordt vastgesteld aan de
hand van de tonnage, kan na het verstrijken van de periode waarvoor
de winst aldus wordt vastgesteld, opnieuw in mindering worden
gebracht.
§ 6. De regeling zoals bepaald in dit artikel is voorbehouden voor
belastingplichtigen die het beheer van zeeschepen voor rekening van
derden verzorgen waarbij ten minste 75 pct. van het aantal voor derden
beheerde zeeschepen dient ingeschreven te zijn in het Belgisch
scheepsregister. De ondernemingen die wensen gebruik te maken van
de regeling vermeld in dit artikel mogen uitsluitend het beheer van
zeeschepen als activiteit hebben.
Afdeling VI. — Vermindering van het registratierecht op vestiging
van hypotheek op zee- en binnenschepen

§ 5. La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la
gestion de navires pour le compte de tiers, qui subsiste au moment où
les bénéfices sont déterminés pour la première fois en fonction du
tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après
l’expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi
déterminés.
§ 6. Le régime déterminé au présent article est réservé aux contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont
au moins 75 p.c. du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être
inscrits au registre belge des navires. Les entreprises qui souhaitent
faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer
d’activité autre que la gestion de navires.
Section VI. — Réduction du droit d’enregistrement
sur la constitution d’hypothèque sur navires et bateaux

Art. 125. 1˚ A l’article 88 du Code des droits d’enregistrement,
Art. 125. 1˚ In artikel 88 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheeken Griffierechten worden de woorden ″, de vestigingen van een d’hypothèque et de greffe, les mots ″, les constitutions d’hypothèque
sur un navire ou bateau,″ sont supprimés.
hypotheek op een zee- of binnenschip,″ geschrapt.
Art. 126. 2˚ A l’article 91 du même Code, les mots ″par une
Art. 126. 2˚ In artikel 91 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
hypothèque sur un navire ou bateau,″ sont supprimés.
″door een hypotheek op een zee- of een binnenschip,″ geschrapt.
Art. 127. In artikel 922 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
« op een in België gelegen onroerend goed » ingevoegd tussen de
woorden « hypotheek » en de woorden « , met inbegrip van ».
HOOFDSTUK II. — Tax-Shelter

Art. 127. Dans l’article 922 du même Code, les mots « sur un bien
immeuble situé en Belgique » sont insérés entre les mots « hypothèque » et les mots « , en ce compris ».
CHAPITRE II. — Tax-Shelter

Art. 128. « In titel III, hoofdstuk II, afdeling III, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 wordt met een onderafdeling IV ingevoegd, die een artikel 194ter omvat, luidende : « Onderafdeling 4. —
Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de
productie van een audiovisueel werk
Art. 194ter. § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan
onder :
1˚ binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele
werken :
— de vennootschap die als voornaamste doel de ontwikkeling en de
productie van audiovisuele werken heeft;
— niet zijnde een televisieomroep of een onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen;
2˚ raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk :
de basisovereenkomst gesloten tussen een binnenlandse vennootschap
voor de productie van audiovisuele werken en één of meerdere
binnenlandse vennootschappen voor de financiering van de productie
van een erkend Belgisch audiovisueel werk met vrijstelling van de
belastbare winst;
3˚ erkend Belgisch audiovisueel werk :
— een langspeelfilm, een documentaire of een animatiefilm bestemd
om in de bioscoop te worden vertoond, een animatieserie of een
documentaire voor televisie en die door de bevoegde diensten van de
betrokken Gemeenschap zijn erkend als Europees werk zoals bedoeld
in de richtlijn « Televisie zonder grenzen » van 3 oktober 1989
(89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30.6.1997 en
bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door de
Vlaamse Gemeenschap op 25.1.1985 en door het Brussels Gewest op
30.3.1995;
— waarvoor de productie- en exploitatiekosten die in België werden
gedaan binnen een periode van ten hoogste 18 maanden vanaf de
datum van afsluiting van de raamovereenkomst voor de productie van
een audiovisueel werk, ten minste 150 pct. belopen van de totale
sommen niet zijnde onder de vorm van leningen die in beginsel zijn
aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst overeenkomstig § 2.
Voor de toepassing van het vorige lid worden beschouwd als in
België gemaakte kosten, de exploitatiekosten en financiële kosten
waaruit beroepsinkomsten voortvloeien ten name van aan de personenbelasting onderworpen natuurlijke personen of ten name van
binnenlandse vennootschappen, met uitzondering van de kosten
vermeld in artikel 57, die niet worden verantwoord door individuele
fiches en een samenvattende opgave, van de kosten vermeld in
artikel 53, 9˚ en 10˚, alsmede elke kost die niet voor de productie of de
exploitatie van het erkend werk werd gedaan.

Art. 128. « Au titre III, chapitre II, section 3 du Code des impôts sur
les revenus 1992, il est inséré une « Sous-section 4. — Entreprises
investissant dans une convention-cadre destinée à la production d’une
œuvre audiovisuelle » et un article 194ter, rédigé comme suit :
Art. 194ter. § 1er. Pour l’application du présent article, on entend par :
1˚ société résidente de production audiovisuelle :
— la société dont l’objet principal est le développement et la
production d’œuvres audiovisuelles;
— autre qu’une entreprise de télédiffusion ou qu’une entreprise liée
à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion;
2˚ convention-cadre destinée à la production d’une œuvre audiovisuelle : l’accord de base conclu entre une société résidente de production audiovisuelle et une ou plusieurs sociétés résidentes en vue du
financement de la production d’une œuvre audiovisuelle belge agréée
en exonération des bénéfices imposables;
3˚ œuvre audiovisuelle belge agréée :
— un long métrage de fiction, documentaire ou d’animation, destiné
à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle
d’animation, un programme télévisuel documentaire et agréé par les
services compétents de la Communauté concernée comme œuvre
européenne telle que définie par la directive « Télévision sans
frontières » du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30.6.1997 et ratifiée par la Communauté française le
4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25.1.1985 et la Région
bruxelloise le 30.3.1995;
— pour laquelle les dépenses de production et d’exploitation,
effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de
la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production
d’une œuvre audiovisuelle, s’élèvent au minimum à 150 p.c. des
sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de
prêts, à l’exécution d’une convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2.
Sont considérées comme des dépenses effectuées en Belgique pour
l’application de l’alinéa précédent, les charges d’exploitation et les
charges financières productives de revenus professionnels dans le chef
de personnes physiques assujetties à l’impôt des personnes physiques
ou dans le chef des sociétés résidentes, à l’exclusion des frais visés à
l’article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches
individuelles et un relevé récapitulatif, des frais visés à l’article 53, 9˚
et 10˚, ainsi que de tout autre frais qui n’est pas engagé aux fins de
production ou d’exploitation de l’œuvre agréée.

BELGISCH STAATSBLAD — 29.08.2002 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE
§ 2. Ten name van vennootschappen, niet zijnde binnenlandse
vennootschappen voor de productie van audiovisuele werken, die in
België een raamovereenkomst afsluiten voor de productie van een
erkend Belgisch audiovisueel werk, wordt de belastbare winst binnen
de grenzen en onder de hierna gestelde voorwaarden vrijgesteld ten
belope van 150 % van de door die vennootschap effectief betaalde
sommen in uitvoering van de raamovereenkomst.
De in het eerste lid bedoelde sommen kunnen worden aangewend
voor de uitvoering van de raamovereenkomst, hetzij door de toekenning van leningen voor zover de vennootschap geen kredietinstelling
is, hetzij door het verwerven van rechten verbonden aan de productie
en de exploitatie van het audiovisueel werk.
§ 3. Per boekjaar wordt ten name van de vennootschap die de
toepassing van de vrijstelling verzoekt, de vrijstelling verleend ten
belope van een bedrag dat 50 % van de winst van het belastbaar
tijdperk niet overschrijdt of niet meer bedraagt dan 750.000 EUR.
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert
om de sommen ter uitvoering van de raamovereenkomst te kunnen
aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende
vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken.
§ 4. De vrijstelling wordt slechts toegestaan en behouden wanneer :
1˚ de vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief
van de balans geboekt is en blijft;
2˚ de vrijgestelde winst niet tot grondslag dient voor de berekening
van enige beloning of toekenning;
3˚ de schuldvorderingen en de eigendomsrechten die werden
verkregen bij het afsluiten van de raamovereenkomst aangewend
blijven in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid in België;
4˚ het totaal van de door het geheel van de binnenlandse vennootschappen die de overeenkomst hebben afgesloten daadwerkelijk gestorte
sommen in uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van
winst overeenkomstig § 2, niet meer bedraagt dan 50 % van het totale
budget van de kosten voor het erkend Belgisch audiovisueel werk en
het daadwerkelijk voor de uitvoering van dat budget werd aangewend;
5˚ het totaal van de door het geheel van de binnenlandse vennootschappen die de overeenkomst hebben afgesloten in uitvoering van
deze raamovereenkomst aangewende sommen uit leningen niet meer
bedraagt dan 40 % van de sommen die in beginsel zijn aangewend in
uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst
overeenkomstig § 2;
6˚ de vennootschap die de vrijstelling verzoekt een afschrift van de
raamovereenkomst overlegd binnen de termijn zoals bepaald voor het
indienen van de aangifte in de inkomstenbelasting voor het belastbaar
tijdperk, en het bij de aangifte voegt;
7˚ de vennootschap die aanspraak maakt op het behoud van de
vrijstelling uiterlijk binnen de twee jaar na de afsluiting van de
raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk een
document overlegd waarin de controle waarvan de producent van een
erkend Belgisch audiovisueel werk afhangt verklaart dat de voorwaarden inzake de kosten in België overeenkomstig § 1, 3˚, evenals de
voorwaarden en grenzen voorzien in 4˚ en 5˚ van deze paragraaf zijn
nageleefd;
7°bis de vennootschap voor de productie van audiovisuele werken
geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid op het
moment van het afsluiten van de raamovereenkomst;
8˚ de voorwaarden van dit artikel blijvend nageleefd worden.
Ingeval één of andere van deze voorwaarden gedurende enig
boekjaar niet wordt nageleefd, wordt de voorheen, vrijgestelde winst
als winst van dat boekjaar aangemerkt.
§ 5. De raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel
werk bevat de volgende verplichte vermeldingen :
1˚ de benaming en het maatschappelijk doel van de binnenlandse
vennootschap voor de productie van audiovisuele werken;
2˚ de benaming en het maatschappelijk doel van de binnenlandse
vennootschappen die de raamovereenkomst hebben gesloten met de in
1˚ bedoelde vennootschap;
3˚ het totaal van de aangewende sommen bij toepassing van § 2
evenals de juridische vorm, met een gedetailleerde opgave per bedrag,
van die aangewende sommen ten name van elke deelnemende
vennootschap vermeld onder 2˚;
4˚ de identificatie en de beschrijving van het erkend audiovisueel
werk dat het voorwerp uitmaakt van de raamovereenkomst;
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§ 2. Dans le chef de la société, autre qu’une société résidente de
production audiovisuelle, qui conclut en Belgique une conventioncadre destinée à la production d’une œuvre audiovisuelle belge agréée,
les bénéfices imposables sont exonérés à concurrence de 150 p.c. des
sommes effectivement versées par cette société en exécution de la
convention-cadre, aux conditions et dans les limites déterminées
ci–après.
Les sommes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées à l’exécution
de la convention-cadre soit par l’octroi de prêts pour autant que la
société ne soit pas un établissement de crédit, soit par l’acquisition de
droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.
§ 3. Par exercice comptable, l’exonération est accordée à raison d’un
montant n’excédant pas 50 p.c. des bénéfices de la période imposable
ou un maximum de 750.000 EUR dans le chef de la société qui
revendique l’exonération.
En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices d’une période
imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l’exécution de la
convention-cadre, l’exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes
imposables suivantes.
§ 4. L’immunité n’est accordée et maintenue que si :
1˚ les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte
distinct au passif du bilan;
2˚ les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des
rémunérations ou attributions quelconques;
3˚ les droits de créance et de propriété obtenus à l’occasion de la
conclusion ou de l’exécution de la convention-cadre restent affectés à
l’exercice de l’activité professionnelle en Belgique;
4˚ le total des sommes effectivement versées en exécution de la
convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2,
par l’ensemble des sociétés résidentes qui ont conclu cette convention,
n’excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l’œuvre
audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecté à l’exécution de
ce budget;
5˚ le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l’exécution
de la convention-cadre n’excède pas 40 p.c. des sommes affectées en
principe à l’exécution de la convention-cadre en exonération des
bénéfices conformément au § 2 par l’ensemble des sociétés résidentes
qui ont conclu cette convention;
6˚ la société qui revendique l’exonération remet une copie de la
convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux
impôts sur les revenus de la période imposable et l’annexe à la
déclaration;
7˚ la société qui revendique le maintien de l’exonération remet un
document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l’œuvre
audio-visuelle belge agréée atteste le respect
des conditions de
dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3˚ et des conditions et
plafonds prévus au 4˚ et au 5˚ du présent paragraphe, au plus tard
dans les deux ans de la conclusion de la convention-cadre de
production d’une œuvre audiovisuelle;
7°bis. la société de production audiovisuelle n’a pas d’arrières auprès
de l’Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la
convention-cadre;
8˚ les conditions visées au présent article sont respectées de manière
permanente.
Dans l’éventualité où l’une ou l’autre de ces conditions cesse d’être
observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices
antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.
§ 5. La convention-cadre destinée à la production d’une œuvre
audiovisuelle mentionne obligatoirement :
1˚ la dénomination et l’objet social de la société résidente de
production audiovisuelle;
2˚ la dénomination et l’objet social des sociétés résidentes qui ont
conclu la convention-cadre avec la société visée au 1˚;
3˚ le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la
forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations
dans le chef de chaque participant visé au 2˚.
4˚ une identification et une description de l’œuvre audiovisuelle
agréée faisant l’objet de la convention-cadre;
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5˚ het budget van de uitgaven die nodig zijn voor het audiovisueel
werk in kwestie, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het
gedeelte dat ten laste wordt genomen door de binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken en het gedeelte dat
gefinancierd wordt door elke binnenlandse vennootschap die aanspraak maakt op de vrijstelling bedoeld in § 2;
6˚ de overeengekomen wijze waarop de bedragen worden vergoed
die zijn aangewend bij de uitvoering van de raamovereenkomst, al
naargelang van hun aard;
7˚ de waarborg dat de in 2˚ vermelde binnenlandse vennootschap
geen Belgische of buitenlandse televisieomroep is en niet verbonden is
met een dergelijke onderneming evenals dat de geldschieters geen
kredietinstellingen zijn;
8˚ de verbintenis van de binnenlandse vennootschap voor de
productie van audiovisuele werken :
— overeenkomstig § 1 in België uitgaven te doen ten belope van
150 procent van het geı̈nvesteerde bedrag niet zijnde onder de vorm
van leningen;
— het definitieve bedrag dat in beginsel is aangewend tot uitvoering
van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst te beperken tot ten
hoogste 50 pct. van het budget van de totale uitgaven van het erkend
Belgisch audiovisueel werk voor alle betrokken binnenlandse vennootschappen en om alle gestorte bedragen overeenkomstig § 2 daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van dit budget;
— het totaal van de sommen die in de vorm van leningen worden
aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst, te beperken
tot ten hoogste 40 pct. van de sommen die in beginsel zijn bestemd voor
de uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van de winst
voor alle betrokken binnenlandse vennootschappen.
§ 6. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de
vennootschap aanspraak te maken op de eventuele aftrek als beroepskosten van andere bedragen dan die vermeld in § 2 die eveneens ook
besteed werden aan de productie van audiovisuele werken en dat
binnen de voorwaarden vermeld in de artikelen 49 en volgende.
In afwijking van de artikelen 23, 48, 49 en 61, zijn kosten en verliezen,
en ook waardeverminderingen, voorzieningen en afschrijvingen met
betrekking tot, naar het geval, de schuldvorderingen en de eigendomsen exploitatierechten op het audiovisueel werk, die voortvloeien uit
leningen of verrichtingen vermeld in § 2, niet aftrekbaar als beroepskosten of -verliezen, noch vrijgesteld.
Art. 129. Artikel 416, van hetzelfde Wetboek, wordt aangevuld met
het volgende lid :
« In afwijking van artikel 414 en onverminderd de toepassing van de
artikelen 444 en 445, is op het gedeelte van de belasting dat
proportioneel verband houdt met de krachtens artikel 194ter, § 2,
belastbaar geworden winst, een overeenkomstig artikel 414 berekende
nalatigheidsintrest verschuldigd vanaf 1 januari van het jaar waarnaar
het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd toegestaan. »
HOOFDSTUK III. — Wijzigingen van het wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde

Art. 130. Artikel 1 van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, gewijzigd bij de wet van 28 december 1992 en bij
de koninklijke besluiten van 7 augustus 1995, 22 december 1995,
28 december 1999 en 30 december 1999, wordt aangevuld met een § 9,
luidende :
« § 9. Voor de toepassing van dit Wetboek dient onder een gebouw te
worden verstaan, ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden. »
Art. 131. In artikel 8, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de
wet van 28 december 1992, worden de woorden « van het jaar na dat
waarin het voor het eerst is opgenomen in het kohier van de
onroerende voorheffing » vervangen door de woorden « van het tweede
jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste
inbezitneming van dat gebouw ».
Art. 132. In artikel 12, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de
wet van 28 december 1992, worden de woorden « van het jaar na dat
waarin ze voor het eerst zijn opgenomen in het kohier van de
onroerende voorheffing » vervangen door de woorden « van het tweede
jaar volgend op het jaar van hun eerste ingebruikneming of hun eerste
inbezitneming ».

5˚ le budget des dépenses nécessitées par ladite œuvre audiovisuelle,
en distinguant la part prise en charge par la société résidente de
production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par
chaque société résidente revendiquant l’exonération visée au § 2;
6˚ la mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur
nature, à l’exécution de la convention-cadre;
7˚ la garantie que chaque société résidente visée au 2˚ n’est pas une
entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et n’est pas liée à une telle
entreprise et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;
8˚ l’engagement de la société résidente de production audiovisuelle :
— de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement
que sous le forme de prêts conformément au § 1er;
— de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à
l’exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un
maximum de 50 p.c. du budget des dépenses globales de l’œuvre
audiovisuelle belge agréée pour l’ensemble des sociétés résidentes
concernées et d’affecter effectivement la totalité des sommes versées
conformément au § 2 à l’exécution de ce budget;
— de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à
l’exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des
sommes affectées en principe à l’exécution de la convention-cadre en
exonération des bénéfices par l’ensemble des sociétés résidentes
concernées.
§ 6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit
de la société contribuable de revendiquer la déduction éventuelle, au
titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux
articles 49 et suivants, d’autres montants que ceux visés au § 2 et
destinés eux aussi à promouvoir la production d’œuvres audiovisuelles.
Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi
que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant,
selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et
d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d’opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes
professionnelles, ni exonérés.
Art. 129. ″L’article 416, du même Code, est complété par l’alinéa
suivant :
Par dérogation à l’article 414 et sans préjudice de l’application des
articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l’impôt qui se rapporte
proportionnellement aux sommes qui ont été exonérées en vertu de
de retard, calculé conformément à
l’article 194ter, § 2, un intérêt
l’article 414, à partir du 1er janvier de l’année portant le millésime de
l’exercice d’imposition pour lequel l’immunité a été accordée. »
CHAPITRE III. — Modifications du code de la taxe
sur la valeur ajoutée

Art. 130. L’article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du
7 août 1995, du 22 décembre 1995, du 28 décembre 1999 et du
30 décembre 1999, est complété par un § 9, rédigé comme suit :
« § 9. Pour l’application du présent Code, il y a lieu d’entendre par
bâtiment, toute construction incorporée au sol. »

Art. 131. A l’article 8, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du
28 décembre 1992, les mots ″de l’année qui suit celle au cours de
laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce
bâtiment″ sont remplacés par les mots ″de la deuxième année qui suit
celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première
utilisation de ce bâtiment″.
Art. 132. A l’article 12, § 2, du même Code, remplacé par la loi du
28 décembre 1992, les mots ″de l’année qui suit celle au cours de
laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier″ sont
remplacés par les mots ″de la deuxième année qui suit celle au cours de
laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation″.

