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Het compartiment Equity EMU D van de Belgische bevek bnP Paribas b invest
is bedoeld voor rechtspersonen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Zowel voor ontvangen dividenden als voor de eventuele meerwaarde
wanneer de bevek haar deelbewijzen terugkoopt, voldoet het compartiment aan
de speciﬁeke voorwaarden van de Belgische ﬁscale wetgeving waarmee rechtspersonen op een eenvoudige en voordelige manier kunnen gebruik maken van het
stelsel voor deﬁnitief belaste inkomsten (DBI).

Het stelsel van de deﬁnitief belaste inkomsten (DBI)
Als een onderneming aandelen in een andere onderneming bezit en ze ontvangt van deze laatste
dividenden, geldt daarvoor een specifiek stelsel om te voorkomen dat de dividenden, waarop de
uitbetalende partij eerder reeds vennootschapsbelasting heeft betaald, via de vennootschapsbelasting van de ontvangende partij een tweede maal belast zouden worden.
Het stelsel van de definitief belaste inkomsten werd ontworpen om een dubbele belasting te
voorkomen. Dankzij deze fiscale bepaling wordt het dividend ‘definitief’ belast bij de onderneming die het dividend uitkeert. De ontvangende onderneming is dan nauwelijks nog belasting op
deze inkomsten verschuldigd.
In de praktijk heeft de Belgische wetgever gekozen voor een systeem waarbij de ontvangende
onderneming 95% van het brutobedrag van de dividenden (voor afhouding van de roerende
voorheffing) van de belastbare basis kan aftrekken. Met andere woorden: de onderneming die
de aandelen bezit, betaalt op slechts 5% van de ontvangen dividenden vennootschapsbelastingen. Dit percentage kan bovendien door middel van andere kosten nog volledig of gedeeltelijk
verminderd worden. In het geval dat een onderneming eigen aandelen inkoopt die in het bezit
zijn van een andere onderneming, wordt de meerwaarde daarop fiscaal gelijkgesteld aan
dividenden waardoor deze ook aftrekbaar zijn als definitief belaste inkomsten.
Toepassingsvoorwaarden voor het DBI-stelsel
Dividenden vallen onder het DBI-stelsel en kunnen dus van de belastbare basis afgetrokken
worden als volgende voorwaarden vervuld zijn:
1. Op het ogenblik dat de dividenden uitgekeerd worden, moet de investering van de
ontvangende partij meer dan 10% of minstens 2.500.000 euro waard zijn.
2. Het moet gaan om inkomsten die afkomstig zijn van aandelen waarvan de onderneming
gedurende minstens een jaar ononderbroken de volle eigendom heeft.
3. De dividenden moeten afkomstig zijn van een onderneming die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of een gelijkaardige belasting. De definitief belaste inkomsten zijn niet
fiscaal aftrekbaar als ze afkomstig zijn van een onderneming die zelf niet aan de vennootschapsbelasting of een gelijkaardige buitenlandse belasting onderworpen is.
Het is niet altijd eenvoudig om al deze voorwaarden te vervullen en al helemaal niet voor kleine
ondernemingen. Daarom is het interessant om beroep te doen op een instelling voor collectieve beleggingen, zoals het compartiment Equity EMU D van de bevek BNP PariBas B iNvest.
Door te kiezen voor een belegging in het compartiment BNP PariBas B iNvest Equity EMU D,
hebt u onder het stelsel voor definitief belaste inkomsten recht op een aftrek van 95% voor
meerwaarden en dividenden, zonder aan alle voorwaarden te moeten voldoen. De maximale
hoogte (maximale quotiteit) daarvan wordt jaarlijks bepaald.
1. Geen minimaal beleggingsbedrag zoals bij een directe belegging in aandelen.
2. Geen minimumperiode.
3. Geen moeilijke analyse om interessante ondernemingen te identificeren.
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Het compartiment BNP Paribas B Invest Equity EMU D
Beleggingsdoelstelling
Het compartiment heeft als doelstelling
- zoveel mogelijk waarde te creëren, en
- het risico maximaal te spreiden.

Beleggingsbeleid
Om dit doel te bereiken, investeert het compartiment
minstens 90% van haar activa in Europese aandelen
waarvan de inkomsten in aanmerking komen voor een
aftrek binnen het stelsel van de definitief belaste
inkomsten (DBI).

Fondsen, ICB’s, beveks ...
De instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) in effecten
(ICBE’s), gewoonlijk ’fondsen’ genoemd, zijn structuren die zorgen
voor het collectieve beheer van de door de beleggers aangebrachte
kapitalen. De fondsen trekken kapitalen aan en beleggen ze collectief in effecten. De bekendste zijn beleggingsvennootschappen
met veranderlijk kapitaal (beveks) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF).

Elk jaar keert het compartiment minstens 90% van de inkomsten uit (na afhouding van vergoedingen, commissies en kosten).

Strategie
Om de risico’s goed te spreiden, streeft het compartiment een zeer brede sectorspreiding na.
Om het wisselrisico zoveel mogelijk in te perken, concentreert het compartiment de investeringen voornamelijk in de eurolanden.
Andere landen komen enkel in aanmerking als een snelle toelating tot de euro aannemelijk is op basis van de evolutie van de
toelatingscriteria.

Fiscale informatie
Om uw belastingaangifte te kunnen invullen, vindt u dagelijks op de website van BNP Paribas Fortis
(www.bnpparibasfortis.be/dbibevek) het percentage van de inkomsten van het compartiment BNP Paribas B Invest Equity
EMU D die afkomstig zijn van beleggingen die het compartiment al een jaar of langer aanhoudt en die recht geven op het gebruik
van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (maximale quotiteit).
Berekening van het bedrag dat van de belastbare basis afgetrokken mag worden
• Voor een dividend:
brutodividend x 95% x percentage dat meegedeeld wordt op de uitbetalingsdag van het dividend.
• Voor een meerwaarde:
bruto meerwaarde (te berekenen door de belegger) x 95% x percentage dat meegedeeld wordt op de dag dat de meerwaarde
verwezenlijkt wordt.
Uw fiscale consulent en boekhouder kunnen u uitleggen hoe u dit percentage in uw belastingaangifte opneemt.
Indien nodig kunt u bij uw contactpersoon een individueel attest aanvragen.
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Belangrijkste risico’s van een belegging in het compartiment
BNP Paribas b invest Equity EMU D
✔ Kapitaalrisico: de belegger moet zich ervan bewust zijn dat het compartiment misschien niet de beoogde prestatie zal
boeken en dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) op een slecht ogenblik
is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) niet volledig terugkrijgt.
✔ Risico van aandelenmarkten: de koers van de aandelen in de portefeuille kunnen schommelen onder invloed van o.a.
negatieve berichten over de ondernemingen of de markt. Deze schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en
kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestaties van het compartiment.
✔ Liquiditeitsrisico: door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en
op het gewenste moment.
✔ Fiscaal risico: de belastingwetgeving kan na verloop van tijd wijzigen. Bijgevolg kan niet gegarandeerd worden hoe de
Belgische overheid het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) in de toekomst gaat toepassen.
Het uitgifteprospectus van de Belgische bevek BNP PARIBAS B INVEST en de essentiële beleggersinformatie van het
compartiment Equity EMU D beschrijven alle risico’s van een belegging in dit compartiment. Het is aangewezen deze
documenten te lezen vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Beide documenten zijn in elk BNP Paribas Fortis-kantoor of
bij uw vertrouwde contactpersoon gratis beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

Risicoklasse
Dit compartiment belegt minstens 90% van de activa in Europese aandelen. Beleggingen in aandelen staan bloot aan sterkte koersschommelingen. Deze kunnen veroorzaakt worden door slecht nieuws over de ondernemingen of de markten in het algemeen. Deze
schommelingen worden op korte termijn vaak nog versterkt. Deze volatiliteit verklaart de onderstaande risicoklasse.
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De risicoklasse wordt berekend door BNP Paribas
Investment Partners. Ze wordt minstens eenmaal per
jaar herberekend en kan dus evolueren in de tijd.
De risicoklasse is een indicator en geen doelstelling of
waarborg. De gegevens uit het verleden vormen geen
betrouwbare aanwijzing voor de toekomst.
De laagste risicoklasse betekent niet dat een belegging
geen risico's inhoudt.

Hoe hoger het risico, hoe langer
de aanbevolen beleggingshorizon

Klachten
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij
• BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer (1QA8D) – Warandeberg 3, 1000 Brussel.
• De Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin) via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen.
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BNP Paribas b invest Equity EMU D in een oogopslag
Compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP PariBas B iNvest, zonder vooraf bepaalde eindvervaldag of kapitaalbescherming.

Beschrijving

Beheervennootschap: BNP Paribas Asset Management SAS, Frankrijk.
Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services, filiaal Brussel.
Enkel distributieaandelen: klasse "Classic Distribution" (ISIN-code: BE0164272511).
De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid staan beschreven op pagina 2.
Inschrijven is elke bankwerkdag (voor 16 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde (NIW).
Minimale inschrijving: 1 aandeel. Binnen het kader van Flexinvest kan een inschrijving opgesplitst worden tot 0,001 aandeel.

Inschrijving

Op het compartiment BNP PariBas B iNvest Equity EMU D kan worden ingeschreven via Flexinvest.
Flexinvest is een beleggingsplan van BNP Paribas Fortis dat het gemak van een spaarabonnement koppelt aan de voordelen
van beleggen in een beleggingsfonds. Het is dus ideaal om op regelmatige basis bepaalde bedragen te beleggen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar in elk BNP Paribas Fortis-kantoor of bij uw vertrouwde contactpersoon.
• Instapkosten: 2,50%.
• Uitstapkosten: geen.

Kosten

• Lopende kosten: 1,20% (kosten van toepassing op 1 oktober 2016).
De lopende kosten worden elk jaar afgehouden van het compartiment en kunnen variëren van jaar tot jaar. Deze omvatten onder andere de beheercommissie van maximaal 0,90%.
Bewaring op effectenrekening: gratis op een Effectenrekening van BNP Paribas Fortis.

Fiscaliteit

Het huidige Belgische belastingsysteem
Rechtspersonen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen onder het stelsel van de definitief belaste inkomens (DBI) een bepaald stuk (quotiteit) van de eventuele dividenden en de eventuele meerwaarde – wanneer de bevek de eigen
aandelen inkoopt – aftrekken van hun belastbare basis. Deze aftrek is beperkt tot de winst voor de belastbare periode en na
aftrek van vrijgestelde inkomsten en uitgaven die voor een belastingvermindering voor giften in aanmerking komen en verminderd met bepaalde uitgaven zoals vermeld in artikel 205, paragraaf 2 van het Belgisch Wetboek van de Inkomstenbelasting.
Voor de berekening van de fiscale aftrek voor risicokapitaal (dus voor de berekening van de notionele interesten) worden de
aandelen van de DBI-bevek uitgesloten. Daarnaast kan ook het voordeel van de verlaagde aanslagvoet voor de vennootschapsbelasting wegvallen.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale regime dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB): geen TOB bij instap, noch bij uitstap.
Het prospectus, het laatste periodieke verslag van de Belgische bevek BNP PariBas B iNvest en de essentiële beleggersinformatie van het compartiment Equity EMU D zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans in elk BNP Paribas
Fortis-kantoor. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar bij BNP Paribas Securities Services, filiaal Brussel, dat de financiële
dienstverlening verzorgt. Bovendien vindt u ze ook op de website www.bnpparibas-ip.be.

Documentatie

Waarschuwing: de belegger is verplicht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens
een beleggingsbeslissing te nemen.
De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de website www.beama.be/nl >
Netto-inventariswaarden.

Voor meer informatie of om in te schrijven
Voor meer informatie over het compartiment BNP PariBas B iNvest eQUitY eMU D, het beleggingsbeleid en de prestaties uit het verleden kunt
u terecht bij uw contactpersoon. Hij zal samen met u bekijken of deze belegging aansluit bij uw beleggingsprofiel en hoe deze het best in uw
beleggingsportefeuille past.
Voor meer info of om in te schrijven
in elk BNP Paribas Fortis-kantoor
bij het Easy banking centre op het nr. 02 433 43 31
via PC banking en op de website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen.

Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV binnen het kader van een commercieel aanbod in België. Het bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op
beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
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