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Laatse evoluties inzake de
inhouding van de
bijkomende heffing van 4%

Laurence Firket
estate planner

Niettegenstaande de wettekst
dit niet met zoveel woorden
vermeldt, stelt een interpretatie vanwege FEBELFIN dat
de betaalagenten (met andere woorden veelal de banken)
schuldenaar zullen zijn van de bijkomende heffing van 4% indien
de belastingplichtige kiest voor de inhouding, behoudens voor
Belgische titels op naam. Bij gebreke van een keuze zullen de
betaalagenten de roerende inkomsten mededelen aan het Centraal
Aanspreekpunt.

De centrale rol die de betaalagenten aldus zullen spelen is een
stap in de goede richting, gezien dit betekent dat, op termijn, de
inhouding voor alle dividenden en interesten* onderworpen aan de
roerende voorheffing aan het tarief van 21% mogelijk zal zijn.

*

Verduidelijkingen hieromtrent moeten nog volgen, onder andere met betrekking tot
de pro rata interesten bij een verkoop van obligaties voor vervaldag.

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 planners 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 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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V.U.: Francis Peene, Fortis Bank nv, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 17573

De
praktische
modaliteiten
betreffende de inhouding van
de bijkomende heffing van 4%
op bepaalde roerende inkomsten zijn op heden nog niet
geheel duidelijk. Bijgevolg is het
momenteel nog niet mogelijk uw
keuze te maken met betrekking
tot de al dan niet inhouding van
deze heffing. Meer zelfs, de doorstorting van deze heffing kan op
heden nog niet plaatsvinden.

