P A TR I M O N I A L E A CTU A L I TE I T

Vanaf 1 januari 2012 zullen geen
schenkingsrechten meer geheven worden op de schenking van
een onderneming in het Vlaams
gewest. Daarmee samenhangend
zou de vrijstelling van successierechten op ondernemingen
afgeschaft worden en vervangen
door een vlak tarief van 3% of
7%.
Volgens een bericht van het
persagentschap Belga zou de
Laurence Firket
Vlaamse regering de intentie
wealth structuring officer
hebben om in haar programmadecreet 2012 een bepaling op te nemen die de vrijstelling van
registratierechten voorziet voor de schenking van ondernemingen. Het bestaande tarief van 2% voor bedrijfsschenkingen in het
Vlaams gewest zou dus opgeheven worden.

Daarentegen zou de bestaande vrijstelling in het kader van de
successierechten in het Vlaams gewest afgeschaft en vervangen
worden door 2 tarieven van 3% en 7%. De toepassingsmodaliteiten
van deze 2 tarieven zijn op vandaag nog niet gekend. Op
heden is evenmin duidelijk of de progressieve tarieven inzake
successierechten (gaande van 3% tot 27% in rechte lijn, tussen
echtgenoten en samenwonenden; tussen 30% en 65% tussen
alle anderen) simpelweg opgeheven worden in het kader van de
vererving van ondernemingen.
De bedoeling van de Vlaamse regelgever is het aanmoedigen
van de overdracht van ondernemingen bij leven eerder dan bij
overlijden.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van het vervolg van deze
belangrijke wetswijzigingen in het Vlaams gewest.
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.
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 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en
de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming 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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Het Vlaams gewest wil
de schenkingsrechten op
ondernemingen afschaffen

