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

Nieuwe taks op de omzetting
van effecten aan toonder

Tussen de vele fiscale maatregelen, die onderdeel uitmaken
van
het
begrotingsakkoord,
staat er ook een belasting die een
impact heeft op de omzetting van
effecten aan toonder. Volgens
de overheid zijn er nog talrijke
effecten aan toonder in omloop en
zal de taks de beleggers aanzetten om sneller de omzetting te
realiseren.
Nhuy Nguyen
wealth structuring officer

Op dit ogenblik is er enkel gedeeltelijke informatie beschikbaar,
die niet altijd klaar en duidelijk is, en ook aangepast kan worden. De
informatie die hieronder volgt is dus onder voorbehoud.

De wet van 14 december 2005 beoogt de progressieve afschaffing
van de effecten aan toonder. Tot uiterlijk 31 december 2013
mogen de effecten worden omgezet in effecten op naam of in
gedematerialiseerde effecten. Het is voorzien dat na 31 december
2013, effecten aan toonder die niet zijn omgezet, van rechtswege
worden omgezet.
Het is voorzien dat de taks zal geheven worden op de omzetting
van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of
effecten op naam. De taks zou oplopen van 1% voor omzettingen
uitgevoerd in 2012, naar 2% voor omzettingen in 2013 tot 3%
voor omzettingen van rechtswege uitgevoerd na afloop van de
omzettingsperiode op 31/12/2013.
Deze belasting moet ingehouden worden door de financiële
instellingen wanneer de belegger zijn effecten komt deponeren
op effectenrekening om ze te dematerialiseren. Ze zal ingehouden
worden door de emittent als de belegger zich aanbiedt bij de
emittent om zijn effecten op naam te zetten.
Welke effecten worden geviseerd?
Het ziet er naar uit dat deze belasting verschuldigd zal zijn op alle
effecten aan toonder die nog in omloop zijn (aandelen of obligaties).
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beursgenoteerde en de
niet-beursgenoteerde effecten aan toonder. Dit is vooral van belang
voor de talrijke familiale naamloze vennootschappen, maar het blijft
uiteraard niet beperkt tot dit type van vennootschappen. Het is nog
niet zeker of de taks zal moeten worden ingehouden voor de effecten
aan toonder van buitenlandse emittenten (bijvoorbeeld buitenlandse
euro-obligaties).
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Momenteel zijn er blijkbaar geen vrijstellingen op basis van de
hoedanigheid van de houder van de effecten aan toonder voorzien.
De taks zou dus verschuldigd zijn door elke houder, ook nietingezetenen en vennootschappen.
De taks zal berekend worden of op de beurswaarde van de effecten
(voor beursgenoteerde effecten), of op de nominale waarde
(niet-beursgenoteerde schuldbewijzen) of op de inventariswaarde
(deelbewijzen in beleggingsfondsen) of op de verkoopwaarde
voor andere effecten. Het begrip ‘verkoopwaarde’ werd nog niet
gedefinieerd. Er dient opgemerkt te worden dat de successie- en de
registratierechten ook gebruikmaken van het begrip “verkoopwaarde”,
d.w.z. de normale nettowaarde die een verkoper zou kunnen verkrijgen
in normale marktomstandigheden.
Het kan dan ook om een aanzienlijk bedrag gaan. Bij wijze
van voorbeeld, voor een bedrijf met een eigen vermogen van
1 miljoen EUR, is de belasting 10.000 EUR in geval van omzetting in
2012 en 20.000 EUR in geval van omzetting in 2013.
Het spreekt vanzelf dat u er belang bij hebt om zo snel mogelijk te
reageren. Indien u nog voor het eind van het jaar actie onderneemt,
maakt u zelfs nog kans om de taks te vermijden.
Wat kunt u doen ?
• Voor tal van Belgische emittenten is het proces in verband met
de dematerialisatie gestart sinds 1 januari 2008. Voor deze
effecten is de boodschap eenvoudig: wacht niet en bied die
effecten vóór 1 januari 2012 aan met het oog op een deponering
op een effectenrekening bij uw bank. Deze deponering zal
automatisch tot gevolg hebben dat de effecten worden
omgezet in gedematerialiseerde effecten. De effecten die hier
worden bedoeld zijn de overheidseffecten ( OLO ‘s, staatsbons,
thesauriecertificaten), kasbons, vastgoedcertificaten, effecten
van collectieve beleggingsinstellingen (sicav, fondsen) en alle
effecten van Belgische beursgenoteerde bedrijven.
• Voor de effecten (aandelen, obligaties) van niet-beursgenoteerde
Belgische bedrijven, zijn er twee mogelijkheden.
• U kunt opteren voor de inschrijving van de effecten in
het register van de effecten op naam bij de emittent vóór
1 januari 2012. In deze hypothese spreekt men van een
omzetting in “nominatieve effecten”. De vennootschap
moet u inschrijven in het register binnen de vijf werkdagen
die volgen op de aanvraag dat u haar gericht heeft. Dit
register vermeld uw identiteit, het aantal aandelen dat u
aanhoudt en uw hoedanigheid van eigenaar, naakte eigenaar
of vruchtgebruiker. De wet legt geen vaste vorm op voor
het register. Het mag voorgedrukt zijn of niet en mag zelfs
elektronisch worden aangehouden.
• U kunt uw papieren effecten ook omzetten in “gedema–
terialiseerde effecten”. In dat geval komt u, vóór eind
2011, uw effecten deponeren in de bank. De effecten zullen
ingeschreven worden op een effectenrekening op uw naam.
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De dematerialisatie veronderstelt dat de emitterende
vennootschap een aantal formaliteiten heeft vervuld, meer
bepaald, de aanpassing van de statuten (die de juridische
vorm zal voorzien van gedematerialiseerde effecten voor
de effecten die ze heeft uitgegeven) en de opmaak van
een overeenkomst met de bank met de status van erkend
rekeninghouder. Indien de emitterende vennootschap
wil dat haar effecten de juridische vorm aannemen van
gedematerialiseerde effecten maar nog geen enkele juridische
stap in die richting heeft ondernomen, is het hoog tijd voor
haar om te ageren. Noteer dat de aanpassing van de statuten
mag gedaan worden door een beslissing van de raad van
bestuur genomen onder de vorm van een authentieke akte.
Wat zijn de gevolgen van de omzetting?
Over het algemeen verleenden de effecten aan toonder aan de
houder een zekere vorm van anonimiteit. Door de omzetting
wordt u verplicht om zich te onthullen. Dit is vooral waar als
u uw effecten in “nominatieve effecten” omzet aangezien het
register van de nominatieve effecten door derden, zoals de fiscus,
geraadpleegd kan worden. Wat gedematerialiseerde effecten die
op een bankrekening geplaatst worden betreft, brengen zowel
de omzetting in gedematerialiseerde effecten als de deponering
op een bankrekening geen mededeling van de inhoud van die
rekening aan de belastingautoriteiten met zich mee. Alleen de
bank kent uw identiteit betreffende de effecten gedeponeerd
op een effectenrekening en artikel 318 WIB 92 is nog steeds van
toepassing. Ingevolge dit artikel, is de fiscus niet gemachtigd
(behalve als er een fraudemechanisme in het spel is) om
informatie te verzamelen bij de banken teneinde hun cliënten
te kunnen belasten. Communicatie kan evenwel op een later
tijdstip plaatsvinden, in geval van overlijden of na een verzoek
om informatie op grond van de nieuwe procedure inzake de
voorwaardelijke opheffing van het bankgeheim in het stadium van
de heffing van de belasting (artikel 322 WIB 92) of na een bezwaar
van de houder van de rekening bijvoorbeeld.
Als de administratie kennis heeft van de effecten, kan het gezien
worden als een “teken van rijkdom” (tekenen en indiciën) en kan ze
de belastingplichtige onderwerpen aan de inkomstenbelastingen,
tegen het marginale tarief van 50% op de waarde van het aandeel
zelf, onder “inkomsten van onbepaalde herkomst“. Om deze
belasting te vermijden moet de belastingplichtige de oorsprong van
de effecten kunnen verklaren.
De aandelen aan toonder kunnen afkomstig zijn van een nietaangegeven nalatenschap waarvoor de verjaring nog niet is
opgetreden (termijn van 10 jaar en 5 maanden na de dood):
de administratie kan dan mogelijk de betaling eisen van de
successierechten, en dit bovenop de boetes en verwijlintresten.
Omzetting, in het bijzonder in effecten op naam, stelt u dus bloot
aan alle mogelijke gevolgen van het verlies van anonimiteit dat de
effecten aan toonder kenmerkt.
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Een laatste aandachtspunt inzake de omzetting in nominatieve
effecten. De dividenden van bepaalde aandelen of de deelbewijzen
die vanaf 1 januari 1994 werden uitgegeven, zijn onderworpen
aan verminderde roerende voorheffing van 15% (en weldra 21%,
eventueel verhoogd met de bijdrage van 4%) als zij sinds hun
uitgifte werden geplaatst op een effectenrekening. Men mag niet
uit het oog verliezen dat de omzetting in nominatieve effecten tot
gevolg zal hebben dat deze effecten het voordeel van de verlaagde

roerende voorheffing zullen verliezen. Voor deze effecten maakt
de omzetting in gedematerialiseerde effecten het mogelijk om
dergelijk nadeel te vermijden.
De omzetting moet niet dus alleen bekeken worden vanuit het
oogpunt van een nieuwe belasting (en de mogelijkheden - hier
onder voorbehoud weergegeven - om er nog aan te ontsnappen)
maar men moet ook oog hebben voor alle gevolgen die deze
omzetting kan teweegbrengen voor u.

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.

| 3

V.U.: Francis Peene, Fortis Bank nv, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 16946

Men zal eveneens opmerken dat de omzetting in nominatieve
effecten verder uitsluit dat deze effecten nog het voorwerp
kunnen uitmaken van een schenking door bancaire overschrijving.
De schenking zal dan de vorm moeten aannemen van een
notariële akte. Indien deze gebeurt voor een Belgische notaris zijn
schenkingsrechten verschuldigd. Gedematerialiseerde effecten
daarentegen kunnen nog steeds het voorwerp uitmaken van
een schenking door bancaire overschrijving. Echter herinneren
wij eraan dat als deze schenking niet ter registratie wordt
aangeboden - en dus niet onderworpen wordt aan de Belgische
schenkingsrechten - er een risico is dat het successierecht
verschuldigd wordt, nl. als de schenker in de drie jaar na de
schenking komt te overlijden (of weldra zeven jaar in het Vlaams
Gewest voor “de familievennootschappen” als het Vlaamse decreet
in deze materie wordt gestemd).
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