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Nieuwe begrotingswet in Frankrijk:
wat zijn de gevolgen voor u?

Op 19 september 2011, net geen
twee maanden na de publicatie
van de eerste aanpassing aan de
begrotingswet van 2011, heeft de
Franse wetgever reeds een tweede
aanpassing aan de begrotingswet
aangenomen.

De Franse wetgeving, de zogenaamde « code général des impôts »,
heeft de regels met betrekking tot de vrijstelling van de
meerwaarde echter gewijzigd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat
er 30 jaar dienen te verlopen tussen de aankoop en de verkoop van
een onroerend goed opdat de gerealiseerde meerwaarde volledig
vrijgesteld zou zijn.
De vrijstelling is progressief:

Sabine Alen
wealth structuring officer

Net zoals de eerste wet, bevat
ook deze tweede wet diverse
bepalingen die vanaf 2011
reedsgevolgen kunnen hebben
voor Belgische rijksinwoners.

Verkoopt u uw onroerend goed in Frankrijk?
Tot nu toe kon een particulier belasting op de meerwaarden,
gerealiseerd bij de verkoop van zijn onroerend goed, vermijden
door het onroerend goed pas te verkopen vanaf 15 jaar na de
aankoop.

Indien u eigenaar bent sedert:

Bedraagt uw vrijstelling:

Minder dan 5 jaar

0

Meer dan 5 jaar en
minder dan 17 jaar

2% per jaar
vanaf het 5e jaar

Meer dan 17 jaar en
minder dan 24 jaar

4% per jaar
vanaf het 17e jaar

Meer dan 24 jaar

8% per jaar
vanaf het 24e jaar
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Voorbeeld: Een Belgisch rijksinwoner verwerft een tweede verblijf
in Frankrijk in de loop van februari 1990 en hij verkoopt dit tweede
verblijf in de loop van maart 2012, zijnde 22 jaar later.
➜ de belastbare meerwaarde zal beperkt worden door middel
van een vrijstelling ten belope van 44% die wordt berekend als
volgt:
• 5 jaar x 0% = 0%
• 12 jaar x 2% = 24%
• 5 jaar x 4% = 20%
Het toepasselijke belastingtarief bedraagt 19%.
Merk op dat de nieuwe regelgeving van toepassing is op
meerwaarden die worden gerealiseerd vanaf 1 februari 2012
(datum van de authentieke verkoopakte).
U verkoopt uw aandelen in een vennootschap « à prépondérance immobilière »?

Indien u naar Frankrijk emigreert, zullen de sociale bijdragen
verhogen.
Niet-inwoners zijn in principe niet onderworpen aan sociale
bijdragen in Frankrijk. Het kan evenwel interessant zijn om te
weten dat de tweede aanpassing van de begrotingswet van 2011
de sociale bijdragen met betrekking tot inkomsten van kapitaal
heeft verhoogd met 1,2% zodat die bijdragen nu een totaal van
13,5% bedragen.
Voorbeeld:
• Een Belg verhuist naar Frankrijk
• De inkomsten van kapitaal (interesten, dividenden,
meerwaarden op roerende waarden, meerwaarden op
onroerende goederen) van deze persoon zullen onderworpen
zijn aan een belastingtarief van 19%, verhoogd met 13,5%,
zijnde een effectief tarief van 32,5%.

Definitie: het begrip « prépondérance immobilière » wordt in
de Franse wetgeving op een zeer specifieke manier gedefinieerd.
Het betreft bijvoorbeeld een familiale Belgische vennootschap die
slechts één of enkele onroerende goederen in Frankrijk aanhoudt.
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.

Momenteel bepaalt de Franse belastingwetgeving duidelijk dat de
verkoop van dergelijke aandelen steeds moet worden geregistreerd
in Frankrijk, wat ook de nationaliteit is van de betrokken partijen,
zelfs indien de verkoop in het buitenland plaatsvindt. Vanaf 1
november 2011 dient een dergelijke verkoop daarenboven ook te
worden vastgesteld bij notariële akte verleden voor een Franse
notaris en dit binnen een tijdsspanne van één maand. Merk ook op
dat het tarief van de registratierechten 5% bedraagt.
Voorbeeld:
• Een Belgische BVBA verwerft een onroerend goed in Frankrijk
in de loop van 1999.
• De Belgische vennoten van de BVBA verkopen hun aandelen
aan een andere Belgische rijksinwoner op 1 november 2011.
• Zodra deze verkoop is gesloten door de betrokken Belgische
rijksinwoners dient zij binnen een tijdsspanne van één maand
het voorwerp uit te maken van een notariële akte die wordt
verleden bij een Franse notaris, waarbij registratierechten
aan het tarief van 5% verschuldigd zullen zijn.

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.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen Fortis Bank NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg
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van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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Vóór de nieuwe aangepaste begrotingswet preciseerde de Franse
wetgeving reeds dat de verkoop van aandelen in een vennootschap
« à prépondérance immobilière » geregistreerd diende te worden
binnen een tijdsspanne van één maand.

