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Nieuwe fiscale maatregelen
in Frankrijk :
Belgische rijksinwoners ook getroffen!

In september en oktober van
vorig jaar brachten wij u reeds op
de hoogte van de verschillende
wijzigingen op fiscaal vlak in
Frankrijk.
Ten gevolge van de presidentsverkiezingen is nu een nieuwe fiscaal beleid aangekondigd.

Carol LIESENBERG
Estate Planner Wealth Management

Deze wijzigingen hadden een impact op u als Belgisch rijksinwoner, in
zoverre dat u tegoeden - zoals bv. een onroerend goed - in Frankrijk
heeft. Deze maatregelen waren van diverse aard: verhoogde taxatie op
de meerwaarde bij verkoop de van een onroerend goed, hervorming
van de vermogensbelasting (ISF), zwaardere belasting op schenkingen
en erfenissen, meer dan een verdubbeling van de verdelingsrechten,
enz.

Welke maatregelen worden geviseerd?
Hieronder vindt u een kort overzicht van de reeds aangekondigde
maatregelen, waarvan sommigen zouden worden goedgekeurd met
onmiddellijke inwerkingtreding door het Frans Parlement die vanaf
3 juli 2012 een buitengewone zitting zal houden. Onder voorbehoud
van wijzigingen door het parlement zijn de geviseerde maatregelen
als volgt:
- op het vlak van de schenkings en successierechten wordt de
belastbare basis van iedere begiftigde of erfgerechtigde in
rechte lijn verminderd met een abattement van 159.325 EUR.
Dit abattement wordt teruggebracht op 100.000 EUR.
- Vorig jaar kondigde men aan dat de termijn van inbreng van
voorafgaande schenkingen van 6 naar 10 jaar zou worden
gebracht. Nu wil men deze termijn nog verder verlengen en
op 15 jaar brengen. Ter vergelijking: in Belgïë bedraagt deze
termijn slechts 3 jaar.
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- De roerende inkomsten, inclusief levensverzekeringscontracten,
zouden belast worden volgens de progressieve tarieven van de
Franse inkomstenbelasting. Deze maatregel zou echter geen
impact mogen hebben op een Belgisch rijksinwoner, aangezien
het internationale verdrag ter voorkoming van de dubbele
belasting dat België en Frankrijk onderling gesloten hebben deze
Franse bronbelasting beperkt tot 15%. Bovendien is het, zeker
op korte termijn, onwaarschijnlijk dat België zou instemmen
met het heronderhandelen van dit verdrag.

- Men overweegt eveneens om de gerealiseerde meerwaarden
(huidig tarief van 19% voor een Belgisch rijksinwoner)
te belasten volgens de progressieve tarieven van de
Franse
inkomstenbelasting.
Indien
de
meerwaarden
worden gerealiseerd op roerende goederen (effecten van
vennootschappen, e.d.) is België bevoegd om belastingen te
heffen. België stelt deze meerwaarden, wanneer gerealiseerd
door een natuurlijk persoon, over het algemeen vrij. Voor
meerwaarden op onroerende goederen gelegen te Frankrijk
komt de belastingbevoegdheid echter toe aan Frankrijk. Voor een
Belgische resident die onroerende goederen bezit in Frankrijk,
zou deze maatregel dus zeker gevolgen kunnen hebben.

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 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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- Wat de tarieven van de vermogensbelasting (ISF) betreft, lijkt
het erop dat de oude tarieven (0,55% tot 1,80%) opnieuw zouden
ingevoerd worden vanaf het aanslagjaar 2012. Het is echter
niet zeker dat de zgn. “bouclier fiscal” (systeem dat de totale
belastingdruk beperkt tot maximaal 50% van de inkomsten)
opnieuw ingevoerd zal worden.

