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Regeringsakkoord inzake de
budgettaire controle 2012.
Wat zijn de gevolgen voor de fiscale behandeling
van spaar- en beleggingsproducten?

De regering heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole voor 2012. Dit heeft een aantal
gevolgen voor de fiscale behandeling van bepaalde spaar - en beleggingsproducten.
Er werden nog geen officiële en definitieve teksten gepubliceerd. Met deze reserve in gedachten leest
u hieronder de eerste informatie die ons over de betreffende maatregelen heeft bereikt.

Stijging van de taks op beursverrichtingen
Type beursverrichting

Tarief vóór 2012

Tarief ingevolge
de wijzigingen
door de wet van
28/12/2011

Toekomstig tarief,
aangekondigd voor 1
mei 2012*, ingevolge
het akkoord inzake
de budgettaire
controle

Verkoop en/of aankoop van effecten van de openbare
schuld, obligaties, rechten van deelneming in
beleggingsfondsen, aandelencertificaten en aandelen
uitgegeven door een beleggingsvennootschap

0,07%
Geplafonneerd tot
500 EUR

0,09%
Geplafonneerd tot
650 EUR

0,09%
Geplafonneerd tot
650 EUR

Verkoop en/of aankoop van kapitalisatieaandelen

0,50%
Geplafonneerd tot
750 EUR

0,65%
Geplafonneerd tot
975 EUR

1%
Geplafonneerd tot
975 EUR (of 1.500EUR)*

Inkoop van eigen kapitalisatieaandelen uitgegeven
door een beleggingsvennootschap

0,50%
Geplafonneerd tot
750 EUR

0,65%
Geplafonneerd tot
975 EUR

1%
Geplafonneerd tot
975 EUR (of 1.500EUR)*

Verkoop en/of aankoop van alle andere dan de
hierboven geviseerde effecten

0,17%
Geplafonneerd tot
750 EUR

0,22%
Geplafonneerd tot
650 EUR

0,25%
Geplafonneerd tot
650 EUR (of 740 EUR)*

Laurence Lootvoet
Estate planner

* De vermelde data, percentages en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen.
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Bijkomende heffing van 4% op interesten en
dividenden

Vervroegde belastingheffing van kapitalen en
afkoopwaarden van groepsverzekeringen

De regeling die ingesteld werd door de wet van 28 december 2011
zou niet gewijzigd worden. Belastingplichtigen onderworpen aan de
Personenbelasting zullen verplicht zijn om al hun roerende inkomsten
aan te geven in hun fiscale aangifte met uitzondering van de roerende
inkomsten waarvoor de bijkomende heffing van 4% werd ingehouden
aan de bron. De communicatie van de roerende inkomsten aan een
centraal contactpunt zou behouden blijven (behalve de roerende
inkomsten waarvoor de bijkomende heffing werd ingehouden). Dit
contactpunt zal automatisch de informatie waarover ze beschikt
doorgeven aan de fiscale administratie wanneer de grens van 20.020
EUR overschreden wordt.

De kapitalen en afkoopwaarden afkomstig van groepsverzekeringen
die gevormd werden met persoonlijke bijdragen gestort vóór 1993 zijn
belastbaar tegen een tarief van 16,5%, indien zij op een in de wet
voorziene gunstige tijdstippen worden betaald. Dezelfde kapitalen
en afkoopwaarden zijn belastbaar tegen een tarief van 10% indien
zij gevormd werden met persoonlijke bijdragen die gestort werden
vanaf 1993. De regering wil een eenvormig tarief van 10% invoeren bij
uitkering op de in de wet voorziene gunstige tijdstippen. Het is daarom
dat de regering aan de verzekeraars gevraagd heeft om anticipatief
6,5% in te houden op de persoonlijke bijdragen die vóór 1993 werden
gestort.

Wij wachten nog steeds de uitvoeringsmaatregelen af inzake de
afhouding van de bijkomende heffing van 4%. Omdat de praktische
modaliteiten nog niet gekend zijn, heeft het Ministerie van Financiën
te kennen gegeven dat de bijkomende heffing nog niet aan de
Schatkist mag gestort worden en dat er geen enkele sanctie zal
worden toegepast ingeval van laattijdige aangifte en betaling.

Wij houden u op de hoogte zodra er bijkomende gegevens beschikbaar
zijn.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en
zijn medewerkers op het vlak van Estate Planning Private
Banking zijn u graag van dienst.

V.U.: Francis Peene, Fortis Bank nv, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 17445 • Made in BNP Paribas • Media Processing

Gereglementeerde spaarrekeningen
Er zou niet geraakt worden aan de modaliteiten van belastingheffing van
gereglementeerde spaarrekeningen. Indien het totaal aan interesten
van zijn gereglementeerde spaarrekeningen de vrijgestelde tranche
van 1.830 EUR (inkomsten 2012) overschrijdt, is de belastingplichtige
onderworpen aan de Personenbelasting verplicht om -net zoals in
het verleden - het exedent aan interesten aan te geven in zijn fiscale
aangifte. Deze zijn aan een belastingheffing onderworpen tegen een
tarief van 15% (sinds 2012).

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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