BELASTING VAN OBLIGATIEFONDSEN ZONDER EUROPEES PASPOORT

Belastbare grondslag (BG) van de roerende voorheffing (RV) bij verkoop of inkoop van delen of bij vereffening
van Europese obligatiefondsen (1) ZONDER Europees paspoort (artikel 19 bis WIB/92) (effecten op effectenrekening in België op naam van een Belgische rijksinwoner)
Bewijs verwerving/schenking aangeleverd en ingevoerd voor de verkoop? (2)
Ja

Nee

Fonds waarvan de beheerder het interestgedeelte (3)
kan berekenen vóór 1/07/2013 ?

Verwerving wordt geacht te zijn gebeurd op 1/07/2008 voor de
berekening 'meerwaarde' en voor berekening 'interestgedeelte' (3)

Ja

Nee

BG vóór 01/07/2013:
werkelijk interestgedeelte (3) berekend van
01/07/2008 (ten vroegste) tot 30/06/2013 (5)

BG vóór 01/07/2013:
forfaitaire BG (4) berekend van 1/07/2008
(ten vroegste) tot 30/06/2013 (5)

Ja

Nee

B.G. = Werkelijk interestgedeelte (3)
berekend vanaf 01/07/2013 (of vanaf
01/07/2008 ten vroegste indien
rentecomponent berekend vanaf die
datum) tot aan de verkoop/inkoop/
vereffening (5)?

% schuldvorderingen van de fondsen
gekend?

Ja

Nee

Meerwaarde (6) bepaalbaar bij verkoop?

Meerwaarde (6) bepaalbaar bij verkoop?

Ja

Nee

Ja

Nee

forfaitaire BG =
% schuldvorderingen
x meerwaarde

forfaitaire BG =
% schuldvorderingen
x verkoopprijs

forfaitaire BG =
totale meerwaarde

forfaitaire BG =
verkoopprijs

(1) Fondsen niet gevestigd in de Europese Economische Ruimte en die geen Europees paspoort hebben, waren reeds eerder geviseerd door de roerende voorheffing op fondsen. Voor deze

fondsen, zie het schema voor fondsen met paspoort.
(2) Opgelet bij, onder andere, de fondsen aangekocht of onderschreven bij een andere bank indien de aankoop- of inschrijvingsbewijzen ontbreken.
(3) Interestgedeelte (werkelijk): interesten en meerwaarden (min minderwaarden) op schuldvorderingen aangehouden door de fondsen
(4) De forfaitaire belastbare grondslag voor de periode vóór 1/07/2013 wordt bepaald aan de hand van een fictief jaarlijks rendement van 3% op de investeringswaarde van de

schuldvorderingen die door de fondsen worden aangehouden. De administratie zal desalniettemin aanvaarden dat het percentage van 3% wordt toegepast rekening houdend met de
aankoop- of beleggingswaarde (of de inventariswaarde van het fonds ten vroegste op 1/07/2008) vermenigvuldigd met het percentage van schuldvorderingen aangehouden door het
fonds op 30/06/2013.
(5) De som BG vóór 1/07/2013 en BG na 30/06/2013 wordt beperkt tot de door de verkrijger verwezenlijkte meerwaarde.
(6) Voor de periode vanaf 1/07/2013 wordt de meerwaarde bepaald op basis van de NIW op 1/07/2013.

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702.

Na 30/06/2013: werkelijk interestgedeelte (3) beschikbaar ?

