PATR IMO N IA LE AC TUA LIT E I T

Nieuwe budgettaire maatregelen :
uw familiale vennootschap heeft voortaan nieuwe
fiscale verplichtingen in verband met de dividenden
en interesten die ze uitkeert.

De spaarfiscaliteit werd recent grondig hervormd. Belangrijke veranderingen zijn onder
meer:
1. Aanpassing van het tarief van de roerende voorheffing (RV).
2. De invoering van een bijkomende heffing van 4% op hoge roerende inkomsten en
dividenden ingeval van overschrijding van de drempel van 20.020 EUR aan roerende
inkomsten.
3. De verplichting om de uitbetaling van roerende inkomsten te melden aan de overheid.
4. De verplichting om roerende inkomsten aan te geven.
Jan DESMET
estate planner

In eerdere versies van de patrimoniale actualiteit kon u lezen welke impact deze
wijzigingen hebben op beleggingen bij de bank.
Hieronder gaan we in op de impact van deze veranderingen op roerende inkomsten
– dividenden en interesten – die u ontvangt van uw familiale vennootschap en op de
nieuwe fiscale verplichtingen die voortaan rusten op uw vennootschap. We anticiperen
ook op de wijzigingen die in het ontwerp van de programmawet zijn voorzien.
Het is wel te verstaan dat er enkel gesproken wordt van vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld een nv of een bvba.
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Wat zijn de gevolgen voor dividenden die u ontvangt
van uw vennootschap?
1. Aanpassing van het tarief van de roerende voorheffing

wordt in een afgescheiden dienst van de FOD Financiën.
Wanneer de aandelen van uw vennootschap aan toonder
of gedematerialiseerd zijn, rust de meldingsplicht op de
marktdeelnemer die de dividenden betaalt in het onmiddellijk
voordeel van de verkrijger. Zoals hierboven gepreciseerd, zal
dit dikwijls de bank zijn.

Dividenden blijven in principe onderworpen aan een RV van 25%.
Het voordelig tarief van 15% dat geldt voor bepaalde dividenden
werd verhoogd tot 21%. Dit is o.m. het geval voor dividenden
uit door uw familiale vennootschap uitgegeven aandelen vanaf
1/1/1994 ingevolge een inbreng in contanten en die vanaf hun
uitgifte op naam zijn ingeschreven bij de uitgever of in België
ingeschreven zijn op een effectenrekening.

Maar indien uw vennootschap reeds de bijkomende heffing van
4% aan de bron heeft ingehouden, vervalt de meldingsplicht.
Concreet moeten ‘gewone’ dividenden, belast aan 25% RV,
steeds gemeld worden aangezien de bijkomende heffing niet
verschuldigd is. Voor dividenden die in aanmerking komen voor
de verlaagde RV van 21% geldt de meldingsplicht eveneens,
behalve wanneer de bijkomende heffing aan de bron werd
ingehouden.

Het nettobedrag van de ontvangen dividenden wordt in
aanmerking genomen voor de berekening van de drempel van
20.020 EUR die geldt voor de bijkomende heffing van 4% op hoge
roerende inkomsten. Onder “nettobedrag” verstaat men het
ontvangen bedrag, verhoogd met de RV.

4. Aangifteplicht

De bijkomende heffing is niet verschuldigd op dividenden belast
aan 25%. Ze is wel verschuldigd op dividenden belast aan
21% in de mate dat de drempel van 20.020 EUR overschreden
wordt. Als begunstigde van het inkomen kunt u kiezen tussen de
onmiddellijke inhouding van de bijkomende heffing aan de bron
en de betaling via de aanslag van de personenbelasting. Als u
kiest voor de onmiddellijke inhouding aan de bron dan moet de
bijkomende heffing door uw vennootschap worden ingehouden
indien de dividenden die ze uitkeert voortkomen uit aandelen
op naam. Zijn de aandelen aan toonder of gedematerialiseerd,
dan zal die inhouding gebeuren door de marktdeelnemer die de
dividenden betaalt in het onmiddellijk voordeel van de verkrijger
(in de meeste gevallen: de bank belast met de betaling van de
coupons).

Voor de aangifteplicht geldt dezelfde uitzondering als voor de
meldingsplicht: dividenden die in aanmerking komen voor de
verlaagde RV van 21% moeten niet aangegeven worden indien de
bijkomende heffing aan de bron werd ingehouden.

3. Meldingsplicht

Onder bepaalde voorwaarden kan de fiscus interesten op
voorschotten echter herkwalificeren als dividenden. Dit is
zo wanneer ofwel de toegekende interest de marktrente
overschrijdt, ofwel de lening aan de vennootschap meer bedraagt
dan het kapitaal en de belaste reserves. In de mate dat deze
grenzen overschreden zijn, zal de fiscus de inkomsten als
dividenden beschouwen en is een RV van 25% verschuldigd.

Wanneer de aandelen van uw vennootschap op naam zijn, moet
de vennootschap uw identiteit - als genieter van de dividenden
- en andere gegevens i.v.m. de dividenduitkering melden. De
melding gebeurt aan het centraal aanspreekpunt dat opgericht

Als belastingplichtige, onderworpen aan de personenbelasting,
bent u in principe verplicht om voortaan al uw roerende
inkomsten aan te geven.

Wat zijn de gevolgen voor de interesten die u
ontvangt van uw vennootschap?
1. Aanpassing van het tarief van de RV
Het tarief van de RV werd voor interesten verhoogd van
15% naar 21%.
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2. Bijkomende heffing van 4%
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2. Bijkomende heffing van 4%

4. Aangifteplicht

Het nettobedrag van de ontvangen interesten wordt in
aanmerking genomen voor de berekening van de drempel van
20.020 EUR die geldt voor de bijkomende heffing van 4% op hoge
roerende inkomsten. Onder “nettobedrag” verstaat men het
ontvangen bedrag, verhoogd met de RV.

Als belastingplichtige, onderworpen aan de personenbelasting,
bent u in principe verplicht om al uw roerende inkomsten aan
te geven.

Deze heffing is verschuldigd op interesten belast aan 21% in
de mate dat de drempel van 20.020 EUR overschreden wordt.
De heffing is daarentegen niet verschuldigd op interesten die in
dividenden werden gekwalificeerd en die belast worden aan 25%.
Als u kiest voor de onmiddellijke inhouding aan de bron dan moet
de bijkomende heffing door uw vennootschap worden ingehouden
indien de interesten die ze uitkeert voortkomen uit effecten op
naam of uit niet door effecten vertegenwoordigde vorderingen op
uw vennootschap, zoals bijvoorbeeld interesten van een rekening
courant. Zijn de effecten aan toonder of gedematerialiseerd,
dan zal die inhouding gebeuren door de marktdeelnemer die de
interesten betaalt in het onmiddellijk voordeel van de verkrijger
(in veel gevallen: de bank belast met de betaling van de coupons).

Interesten waarop de bijkomende heffing aan de bron werd
ingehouden, moeten niet aangegeven worden. Interesten
die geherkwalificeerd werden in dividenden moeten steeds
aangegeven worden.

Conclusie
Met de nieuwe fiscale maatregelen moeten niet alleen de
financiële instellingen zich aanpassen. Uw vennootschap
wordt ook rechtstreeks getroffen: ze moet soms rekening
houden met een verhoogde roerende voorheffing, ze kan
belast worden met een bijkomende inhoudingplicht en met
een meldingplicht aan het centraal aanspreekpunt.

3. Meldingsplicht
Net zoals voor dividenden, rust de meldingsplicht op de
marktdeelnemer die de interesten van effecten aan toonder
of de gedematerialiseerde effecten betaalt in het onmiddellijk
voordeel van de verkrijger (vaak de bank). In alle andere gevallen
(bijvoorbeeld effecten op naam of schuldvorderingen op uw
vennootschap) zal die meldingsplicht rusten op uw vennootschap.

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.

Enkel roerende inkomsten waarvoor de bijkomende heffing aan
de bron werd ingehouden, ontsnappen aan de meldingsplicht.
Concreet moeten interesten gemeld worden, behalve wanneer
de bijkomende heffing aan de bron werd ingehouden. Interesten
die geherkwalificeerd zijn als dividenden moeten altijd gemeld
worden aangezien voor deze dividenden de bijkomende heffing
niet verschuldigd is.
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Schematisch overzicht
Aard van het inkomen

Inhouding van de bijkomende
heffing door de vennootschap?

Melding aan het centraal
aanspreekpunt door de
vennootschap?

Aangifte personenbelasting
door de aandeelhouder?

Dividenden (RV 25%)

Neen

Ja

Ja

Dividenden (RV 21%) andere dan van
gedematerialiseerde effecten of effecten aan
toonder

Ja, indien keuze voor inhouding
aan de bron

Neen

Neen

Dividenden (RV 21%) van gedematerialiseerde
effecten of effecten aan toonder

Indien keuze inhouding aan de bron: Neen
meestal geen inhouding mogelijk
door de vennoot-schap maar wel
door de bank die de dividenden
betaalt ‘in het onmiddellijk
voordeel van de verkrijger’

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------Ja
Ja
Neen, indien geen keuze voor
inhouding aan de bron

Neen

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------Ja
Meestel geen communicatie door
Neen, indien geen keuze voor
de vennootschap maar door de
inhouding aan de bron
bank die de dividenden betaalt ‘in
het onmiddellijk voordeel van de
verkrijger’
Interesten (RV 21%) andere dan van
gedematerialiseerde effecten of effecten aan
toonder

Interesten (RV 21%) van gedemateria- liseerde
effecten of effecten aan toonder

Ja, indien keuze voor inhouding
aan de bron

Neen

Neen

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------Neen, indien geen keuze voor
inhouding aan de bron

Ja

Ja

Indien keuze voor inhouding aan
de bron: meestal geen inhouding
door de vennootschap maar door
de bank die de interesten betaalt
‘in het onmiddellijk voordeel van
de verkrijger’

Neen

Neen

----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------Ja
Meestel geen communicatie door
Neen, indien geen keuze voor
de vennootschap maar door de
inhouding aan de bron
bank die de interesten betaalt ‘in
het onmiddellijk voordeel van de
verkrijger’

Interesten (RV 25%)

Neen

Ja

Ja

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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