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Versoepeling van het bankgeheim :
en nu concreet …

Op 2 augustus 2011 informeerden
we u reeds via een patrimoniale
actualiteit dat een nieuwe wettelijke
bepaling voorzag in een versoepeling
van het Belgische bankgeheim. Deze
bepaling trad in werking op 1 juli 2011.
Twee contactpunten worden weldra
operationeel met het oog op het
verzamelen van informatie afkomstig
van financiële instellingen.
Liesbeth Goossens
estate planner

Het centrale contactpunt bij de Nationale Bank
van België
Sinds 1 juli 2011 beschikt de fiscus over de mogelijkheid om, in het
kader van een onderzoek en mits het respecteren van een aantal
voorwaarden, alle nuttige informatie tot een correcte bepaling van
de belastbare inkomsten op te vragen bij de financiële instellingen :
- zodra er één of meerdere aanwijzingen zijn van fiscale fraude of
- in het geval de administratie de belastbare basis wil bepalen
rekening houdend met tekenen en indiciën waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten
(voorbeeld: een persoon zonder klaarblijkelijke middelen die
zich een luxewagen aanschaft).

Deze wet voorziet eveneens dat de financiële instellingen
verplicht zijn om de identiteit van de klanten en de nummers
van
hun
rekeningen
en
contracten
(leasingcontracten,
consumentenkredietovereenkomsten…) te melden aan het centrale
contactpunt van de Nationale Bank van België. Concreet: indien
een onderzoek één of meerdere aanwijzingen heeft vastgesteld van
fiscale fraude, zal een belastingambtenaar aan dat contactpunt meer
informatie kunnen opvragen.
Een koninklijk besluit dient nog de werkingsmodaliteiten vast te leggen
van dit contactpunt. Dit zal pas gepubliceerd worden in de loop van
september 2012. Onder voorbehoud van deze publicatie zou de eerste
aanlevering van informatie met betrekking tot rekeninggegevens
moeten plaatsvinden uiterlijk op 31 maart 2013 voor de jaren 2009
tot 2012, terwijl het 31 maart 2014 zou zijn voor de eerste aanlevering
van informatie van de contracten die afgesloten worden tijdens het
jaar 2013.

Het centraal contactpunt bij de FOD Financiën
We mogen het “Centrale Contactpunt” dat net werd besproken
en dat wordt aangehouden door de Nationale Bank van België niet
verwarren met een ander “Centraal Contactpunt”: dat van de FOD
Financiën, afgescheiden van de fiscale administraties. Dit tweede
centrale contactpunt werd ingesteld in het kader van de wetgeving
met betrekking tot de bijkomende heffing van 4% op roerende
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inkomsten, en dit voor belastinplichtigen die voor meer dan 20.020
EUR (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2013) dividenden en
interesten hebben ontvangen.
Wat is zijn rol? Dit centraal contactpunt dient om de fiscale controles
te vergemakkelijken. De betaalagenten (vaak de banken) en de andere
schuldenaars van de roerende voorheffing dienen aan dit contactpunt
alle dividend en interestbetalingen te melden waarbij de begunstigde
ervan dient geïdentificeerd te worden en dit indien de betrokken
dividenden en interesten de bijkomende heffing van 4% niet hebben
ondergaan aan de bron.

Dit contactpunt is tot op heden evenmin operationeel. Een koninklijk
besluit moet nog voorzien op welke wijze de informatie zal moeten
worden aangeleverd. Het zal wellicht pas in maart 2013 zijn dat de
informatie van de banken en de andere schuldenaars van de roerende
voorheffing voor de eerste maal zal worden aangeleverd aan dit
contactpunt.

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.
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We dienen echter te vermelden dat het aanhouden van de betrokken
informatie door het contactpunt niet onmiddellijk betekent dat deze
informatie ook automatisch terecht komt bij de fiscale administratie.
Dit zal enkel het geval zijn indien het totaal aan het contactpunt
meegedeelde bedrag aan roerende inkomsten voor een welbepaalde
belastingplichtige de drempel van 20.020 EUR overschrijdt gedurende
een belastingjaar. In alle andere gevallen kan de fiscale administratie
de informatie in het bezit van het contactpunt alleen maar bekomen
indien ze daartoe een uitdrukkelijk verzoek indient.

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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