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De Franse belastinghervormingen
van 2011...
wat verandert er voor ú?

Ook als inwoner van België
kan uw fiscale situatie
veranderen na de Franse
belastinghervorming
van
dit jaar.
Over welke zaken gaat het
zoal?
Xavier Nélis
director wealth structuring

Vermogensbelasting
U weet het misschien nog niet, maar als inwoner van België kunt
u in Frankrijk de zogenoemde ‘l’impôt de solidarité sur la fortune’
of kortweg ISF verschuldigd zijn: een vermogensbelasting op alle
roerende en onroerende goederen die u in Frankrijk bezit, met
uitzondering van uw financiële beleggingen.
Goed nieuws is dat de drempel voor de ISF bij de belastinghervorming
van 2011 opgetrokken werd. Met ingang van 1 januari 2011 is
het netto belastbaar vermogen 1.300.000 EUR in plaats van
800.000 EUR.

Vanaf 2012 blijven er slechts twee belastingschijven over:
Netto belastbaar vermogen

Tarief (%)

≥ 1.300.000 - 3.000.000 EUR

0,25

≥ 3.000.000 EUR

0,50

De wetgever hanteert een verlaagd tarief als de nettowaarde van
uw vermogen tussen 1.300.000 EUR en 1.400.000 EUR bedraagt of
tussen 3.000.000 EUR en 3.200.000 EUR.
Minder goed dan vroeger: de tarieven gelden vanaf de eerste EUR
zodra uw vermogen de drempel van 1.300.000 EUR overschrijdt.
Ook als u, als Belgisch inwoner, via een Belgische of Franse
rechtspersoon onroerende goederen bezit in Frankrijk, blijft u
onderworpen aan de Franse vermogensbelasting. De belastbare
basis is dan de marktwaarde van de belangen die u hebt in die
rechtspersoon. Tot nu toe hielden sommigen de waarde van hun
belangen laag door hun vennootschap te onderkapitaliseren en de
aankoop van hun onroerend goed in Frankrijk te financieren met
een rekening-courant. Vanaf 2012 is dat niet langer mogelijk.
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Volgens de nieuwe Franse wetgeving moet de rekening-courant
opgeteld worden bij de waarde van uw belangen om de belastbare
basis van de ISF te berekenen.

Schenkingsrechten
Naast de schenkingsrechten die u eventueel in België moet
betalen, bent u ook in Frankrijk schenkingsrechten verschuldigd
als de begiftigde in Frankrijk woont of als het gaat om zogenoemde
‘situsgoederen’.
Situsgoederen zijn fysieke roerende en onroerende goederen die
zich in Frankrijk bevinden. Ook belangen in Franse of buitenlandse
rechtspersonen die onroerende goederen bezitten in Frankrijk,
vallen daaronder.
Een voorbeeld ter verduidelijking. U en uw kinderen zijn Belgische
rijksinwoners. Wanneer u aan uw kinderen een schenking doet
van uw aandelen in een Belgische patrimoniumvennootschap die
onder meer een woning in Frankrijk bezit, dan bent u in Frankrijk
schenkingsrechten verschuldigd. Het is bovendien niet uitgesloten
dat u ook in België schenkingsrechten dient te betalen.
In dat verband moet u ook weten dat schenkingen (en erfenissen)
in Frankrijk vanaf 2011 aanzienlijk zwaarder belast worden:
• Voor de overdracht ten kosteloze titel in rechte lijn (en
schenkingen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden)
worden de tarieven van de laatste twee belastingschijven
verhoogd. Zo worden de tarieven voor het netto belastbare
gedeelte tussen 902.838 EUR en 1.805.677 EUR (voorlaatste
schijf 2011) verhoogd van 35% naar 40% en voor het netto
belastbare gedeelte boven 1.805.677 EUR (laatste schijf 2011)
van 40% naar 45%.
• De termijn voor de inbreng van schenkingen gedaan in het
verleden wordt verlengd van 6 naar 10 jaar. Ter vergelijking: in
België bedraagt deze termijn slechts 3 jaar.
• De substantiële verminderingen inzake schenkingsrechten die
werden toegekend op basis van de leeftijd van de schenker,
worden afgeschaft.

Verhoging verdelingsrecht
Het verdelingsrecht dat van toepassing is in het kader van een
uitonverdeeldheidtreding of in het kader van een ontbinding van
een ‘Société Civile Immobilière’ (SCI) wordt verhoogd van 1,1%
naar 2,5%.

Belasting op pensioenen uitgekeerd in kapitaal
Gedurende vele jaren zijn heel wat gepensioneerde Belgen
naar Frankrijk uitgeweken om daar het kapitaal van hun
groepsverzekering of pensioenfonds te ontvangen. Zo waren ze
immers noch in Frankrijk noch in België belasting verschuldigd.
Sinds 1 januari 2011 liggen de zaken anders. De belastinghervorming
van 2010 heeft de belastbaarheid ingevoerd van pensioenen die
geheel of gedeeltelijk uitgekeerd worden in kapitaal.
De begrotingswet van 2011 specificeert de modaliteiten van deze
pensioenuitkeringen in de vorm van kapitaal. Op uitdrukkelijk en
onherroepelijk verzoek van de belastingplichtige zal het kapitaal,
verminderd met 10%, onderworpen worden aan een belasting van
7,5%. Merk op dat deze kapitalen eveneens onderworpen zijn aan
sociale bijdragen in Frankrijk.

Taks tweede verblijven
Er was ook een tijdje sprake van een taks op tweede verblijven
voor niet-Franse huiseigenaars. Goed nieuws is dat dit voorstel
werd ingetrokken tijdens een zitting van het Franse parlement.
Deze nieuwe belasting komt er dus niet door… tenminste: toch niet
vandaag!
Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en
zijn medewerkers op het vlak van Wealth Structuring Private
Banking zijn u graag van dienst.

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of
aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief.
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