PATR IMO N IA LE AC T UA LITEI T

De nieuwe fiscale wet
van nabij bekeken

In onze patrimoniale actualiteit van 14 maart 2012 kondigden we reeds bepaalde
fiscale maatregelen aan die in het Regeerakkoord inzake de budgettaire controle
2012 werden opgenomen. Sinds 22 juni 2012 is dit akkoord is nu wet geworden.
Een overzicht van de belangrijkste bepalingen:
1. Aanvullende pensioenen, levensverzekeringen en sparen met fiscaal voordeel
2. Verhoging van de taks op de beursverrichtingen
3. Aangifte nalatenschap
Lars Everaert
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4. Beperking aftrekbaarheid interesten in de vennootschapsbelasting
5. Bijkomende heffing op roerende inkomsten van 4%
6. Fiscale geldboetes inzake btw
7. Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen
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1. Aanvullende pensioenen, levensverzekeringen en
sparen met fiscaal voordeel
a. Interne pensioenvoorzieningen
Door de overeenkomst van een “interne pensioenbelofte” houden
ondernemingen reeds geruime tijd kapitalen aan om de pensioenen
van hun onafhankelijke bestuurders en medewerkers nadien te
kunnen betalen. Sinds het einde van het boekjaar, dat afgesloten
werd vóór 1 januari 2012, zijn de regels veranderd: het is niet langer
mogelijk om nieuwe interne voorzieningen aan te leggen of om de
waarde van de interne pensioenvoorzieningen (bevroren op het einde
van het voorvernoemde boekjaar) te verhogen.
Deze ondernemingen zullen nu hun nieuwe “interne pensioenbeloften”
moeten uitbesteden. Reeds aangelegde interne pensioenvoorzieningen
kunnen ze overdragen aan een verzekeraar, een pensioenfonds of een
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. Maar het is evenwel geen
verplichting. Deze overdracht heeft wel het voordeel gekoppeld te
zijn aan een onbeperkte vrijstelling in de tijd van de premietaks van
4,40% op de premies die overeenkomen met de uitbestede interne
pensioenvoorziening.

Tot dusver werden de pensioenstortingen belast aan 16,5%. Vanaf
heden worden de kapitalen of afkoopwaarden die gevormd werden
door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming en die
worden uitgekeerd vanaf 1 juli 2013 anders belast:
• indien de werknemer of bedrijfsleider op pensioen gaat op 60-jarige
leeftijd, dan worden ze belast aan 20%;
• neemt hij zijn pensioen op 61 jaar, dan zullen de kapitalen en
afkoopwaarden belast worden aan 18%;
• bij uitkeringen vanaf de leeftijd van 62 jaar  blijft het oude tarief
van toepassing: 16,5%;
• indien men het kapitaal opvraagt vanaf de leeftijd van 65 jaar en
indien de betrokken werknemer daadwerkelijk actief is gebleven
tot het bereiken van deze leeftijd, blijft het meest gunstige tarief
van 10% van toepassing.
Er is geen wijziging van de belasting van het kapitaal dat gevormd
werd door werknemersbijdragen:
• het kapitaal dat gevormd werd met premies gestort vóór 1993 blijft
afzonderlijk belastbaar aan 16,5%;
• het kapitaal gevormd met premies gestort vanaf 1993 blijft
belastbaar aan 10%.

c. Taks op sparen met fiscaal voordeel
Er wordt echter een bijzondere enige bijdrage van 1,75% in het leven
geroepen op de interne pensioenvoorzieningen die bestaan op het
einde van het boekjaar dat vóór 1 januari 2012 afsloot. Die bijdrage
is in alle gevallen verschuldigd, zelf in geval van uitbesteding. Ze is
betaalbaar:
• hetzij in één keer en samen met de belastingen voor het aanslagjaar
2013 ingehouden;
• hetzij in schijven van 0,60% gespreid over drie jaar en samen met de
belastingen voor het aanslagjaar 2013, 2014 et 2015 ingehouden.

Levensverzekeringen
Een taks op het langetermijnsparen is verschuldigd op de reserves van
individuele levensverzekeringen - waarvan de premies recht geven op
een belastingvermindering - op het ogenblik dat de verzekeringnemer
60 jaar wordt.

Deze afzonderlijke bijdrage (of een fractie ervan) is fiscaal niet
aftrekbaar.

Deze taks bedraagt:
• 16,5%, voor het gedeelte van de reserve dat is opgebouwd door
premies betaald vóór 1 januari 1993;
• 10%, voor het gedeelte van de reserve dat is opgebouwd door
premies betaald vanaf 1 januari 1993.

b. Belasting op aanvullende pensioenen en levensverzekeringen

De nieuwe fiscale maatregelen stellen dat een deel van de vermelde
16,5% vervroegd zal worden geïnd aan 6,5%.

Ook de belasting op de uitgekeerde kapitalen van aanvullende
pensioenen en levensverzekeringen opgebouwd door tussenkomst
van werkgevers ten gunste van hun werknemers (ook pensioenen van
de “tweede pijler” genoemd) verandert.

Pensioensparen
Een gelijkaardige maatregel zou worden ingevoerd in het kader van
pensioensparen, waarvoor u in 2012 tot 910 EUR kon inbrengen. Maar
hierover dient de regering nog een beslissing te nemen.
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2. Verhoging van de taks op de beursverrichtingen
Net zoals de accijnzen op tabak, werd ook reeds de taks op de
beursverrichtingen (T.O.B.) een eerste maal verhoogd door de wet
van 28 december 2011. De nieuwe wet verhoogt bepaalde tarieven en
hun respectievelijke plafonds andermaal. Het schema hierna bevat de
oude en de nieuwe tarieven van deze T.O.B. De nieuwe tarieven blijven
van toepassing tot 31 december 2014.
Type beursverrichting

Tarief vóór 2012

Tarief van 1.1.2012 tot
31.7.2012

Tarief vanaf 1.8.2012

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

0,07% geplafonneerd tot
500 EUR

0,09% geplafonneerd tot
650 EUR

0,09% geplafonneerd tot
650 EUR

Verkoop, aankoop van
kapitalisatieaandelen

0,5% geplafonneerd tot
750 EUR

0,65% geplafonneerd tot
975 EUR  

1% geplafonneerd 1.500 EUR

Inkoop van eigen kapitalisatieaandelen
uitgegeven door een beleggingsvennootschap

0,5% geplafonneerd tot
750 EUR

0,65% geplafonneerd tot
975 EUR  

1% geplafonneerd 1.500 EUR

Verkoop, aankoop van alle andere
effecten dan hierboven geviseerd

0,17% geplafonneerd tot
500 EUR

0,22% geplafonneerd tot
650 EUR

0,25% geplafonneerd tot
740 EUR

3. Aangifte nalatenschap
Vanaf 1 augustus 2012 moeten de aangiftes van nalatenschappen
binnen een bepaalde periode ingediend worden (te rekenen vanaf de
datum van het overlijden):
• 4 maanden, in geval van overlijden in België
• 5 maanden, in geval van overlijden buiten België, maar binnen
Europa
• 6 maanden, in geval van overlijden buiten Europa

is dan vijf maal de som van de belaste reserves bij het begin van
de belastbare periode en het door de aandeelhouders gestorte
kapitaal op het einde van deze periode.

Voorheen bedroegen deze aangiftetermijnen respectievelijk 5, 6 en
7 maanden.

• De werkelijke verkrijger van de interesten moet:
- hetzij niet onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting (of
onderworpen aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling
dan in België);
- hetzij deel uitmaken van een groep waartoe de schuldenaar
behoort.

4. Beperking aftrekbaarheid interesten in de
vennootschapsbelasting

De aftrekbeperking viseert niet de interesten van obligaties of andere
soortgelijke effecten uitgegeven door een publieke oproep tot sparen
of van leningen toegekend door financiële instellingen.

De wet van 29 maart 2012 had voor interesten van leningen bijkomende aftrekbeperkingen ingevoerd in de vennootschapsbelasting:
• De aftrek van interesten wordt verworpen indien, en in de mate
van de overschrijding, het totale bedrag van de leningen hoger

Aanpassingen van de aftrekbeperking worden nu ingevoerd om de
vennootschappen waarvan de activiteit zelf bestaat uit het beheer
van dagelijkse thesaurieverrichtingen (cash pooling) voor de
vennootschappen binnen eenzelfde groep niet te straffen.
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5. Bijkomende heffing op roerende inkomsten van 4%

6. Fiscale geldboetes inzake btw

Verschillende verduidelijkingen worden ingevoerd:

Overtredingen begaan vanaf 1 juli 2012 kunnen wat de btw betreft
onderworpen worden aan hogere, niet-proportionele geldboetes. Deze
geldboetes bedroegen voorheen 25 EUR tot 2.500 EUR, maar vanaf 1
juli 2012 kunnen boetes opgelegd worden tussen 50 EUR en 5.000 EUR
per overtreding.

a. De personen die informatie moeten doorgeven aan het centraal
aanspreekpunt van de FOD Financiën, afgescheiden van de fiscale
administraties, zijn voortaan:
• hetzij de “marktdeelnemers die betalen in het onmiddellijk
voordeel van de verkrijger” (vaak de financiële instellingen) voor
effecten aan toonder en gedematerialiseerde effecten;
• hetzij de schuldenaars van de roerende voorheffing in alle andere
gevallen.
b. De personen met informatieplicht krijgen de mogelijkheid om voor
het naleven van hun informatieverplichtingen het identificatienummer
van het Rijksregister te gebruiken.
c. De schuldenaars van de bijkomende heffing op roerende
inkomsten die wordt ingehouden aan de bron worden voortaan in
de wet gedefinieerd. Het gaat hier om dezelfde personen als diegene
hierboven die een informatieplicht hebben.

7. Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen
Kredietinstellingen zijn voortaan een nieuwe taks verschuldigd van
0,05%, te verhogen met een wegingcoëfficiënt tussen 60% en 240%.
Deze taks zal worden geheven op een gedeelte van het totaalbedrag
van de gereglementeerde spaardeposito’s bij deze instellingen.

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.

V.U.: Francis Peene, Fortis Bank nv, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 17920-16 • Made in BNP Paribas • Media Processing

d. Voor de roerende inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld
tussen 1 januari 2012 en 1 augustus 2012 zullen de hierboven
bedoelde schuldenaars (die meestal financiële instellingen of
emitterende vennootschappen zijn) geen nalatigheidinteresten
noch boete verschuldigd zijn wegens laattijdige aangifte of betaling
van de inhouding aan de bron van de bijkomende heffing. Een
overgangsbepaling wordt ingevoerd voor de aangiften en betalingen
die tijdens die periode door de schuldenaars van de bijkomende
heffing werden gedaan.

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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