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Nieuwe fiscale ommezwaai
voor eigenaars van
buitenverblijven in Frankrijk

Na de recente presidentsverkiezingen in Frankrijk, werd een eerste wetsontwerp ter aanvulling
van de begrotingswet 2012 ingediend, waarin een aantal nieuwe belastingen voorzien zijn.
Sommige van deze nieuwe belastingen zullen ook Belgische rijksinwoners met een buitenverblijf
in Frankrijk treffen, ongeacht het feit of ze dit rechtstreeks dan wel via een Franse of buitenlandse
vennootschap bezitten.

Een nieuwe uitzonderlijke heffing op het vermogen voor 2012
Jean-Jacques Debacker
Head of estate planning
knowledge center

Belgische rijksinwoners die een tweede verblijf in Frankrijk bezitten met een nettowaarde van
meer dan 800.000 EUR in 2012 zijn een uitzonderlijke heffing op het vermogen verschuldigd.
Volgende progressieve tarieven zijn van toepassing:
Netto belastbare waarde van het vermogen

Toepasbaar tarief (%)

Tot 800.000 EUR

0

Hoger dan 800.000 EUR en lager dan of gelijk aan 1.310.000 EUR

0,55

Hoger dan 1.310.000 EUR en lager dan of gelijk aan 2.570.000 EUR

0,75

Hoger dan 2.570.000 EUR en lager dan of gelijk aan 4.040.000 EUR

1

Hoger dan 4.040.000 EUR en lager dan of gelijk aan 7.710.000 EUR

1,3

Hoger dan 7.710.000 EUR en lager dan of gelijk aan 16.790.000 EUR

1,65

Hoger dan 16.790.000 EUR

1,80
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De Franse vermogensbelasting (ISF) blijft in 2012 verschuldigd
volgens de volgende progressieve tarieven (en vanaf de eerste euro
van zodra het vermogen de drempel van 1.300.000 EUR heeft bereikt):

Netto belastbare waarde van het vermogen

Toepasbaar tarief (%)

Gelijk aan of hoger dan 1.300.000 EUR en lager
dan 3.000.000 EUR

0,25

Gelijk aan of hoger dan 3.000.000 EUR

0,50

Dit betekent dat om te schenken zonder registratierechten te moeten
betalen, de ouders hun onroerend goed van 800.000 EUR in twee
schijven aan hun 2 kinderen moeten schenken met een interval van
15 jaar.
Deze maatregelen zouden van toepassing zijn op alle openstaande
nalatenschappen en gedane schenkingen vanaf de publicatie in het
Franse Staatsblad.

De ISF mag verrekend worden met de uitzonderlijke heffing
op het vermogen, zonder dat een eventueel excedent evenwel
terugbetaald zal worden. Er zal met andere woorden geen dubbele
vermogensbelasting voor het jaar 2012 zijn.

De Franse netto huurinkomsten, geïnd door Belgische rijksinwoners,
worden in Frankrijk onderworpen aan een tarief van minstens 20%.

Een aangifte van deze uitzonderlijke heffing op het vermogen zal,
samen met haar betaling, ten laatste op 15 november 2012 moeten
ingediend zijn.

Ook meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van een Frans onroerend
goed zijn in Frankrijk belastbaar aan een tarief van 19%. Indien het
pand langer dan 5 jaar aangehouden werd, kan dit tarief verlaagd
worden. Eens het pand meer dan 30 jaar werd aangehouden, is de
meerwaarde vrijgesteld van belastingen.

Aanpassing van de schenkings -en successierechten
In Frankrijk zijn schenkings- en successierechten verschuldigd op de
gratis overdrachten van Franse onroerende goederen tussen ouders
en kinderen, zelfs indien alle partijen in België woonachtig zijn.
Het wetsontwerp verlaagt het abattement van toepassing op
schenkingen en verervingen in rechte lijn per schenker en begiftigde
van 159.325 EUR naar 100.000 EUR.
Indien, bijvoorbeeld, de ouders de volle eigendom van hun
buitenverblijf in Frankrijk aan hun 2 kinderen zouden schenken,
dan zouden er in Frankrijk schenkingsrechten verschuldigd zijn
op het deel van de waarde hoger dan 400.000 EUR (tegenover
637.300 EUR voordien).
Bovendien voorziet het wetsontwerp dat de fiscale inbrengperiode
voor schenkingen tussen dezelfde partijen verlengd wordt van 10 naar
15 jaar.

Tot op heden werden Franse niet-inwoners vrijgesteld van de sociale
bijdragen (15,5%).
Het wetsontwerp breidt de sociale bijdragen uit naar niet-inwoners
voor wat de huurinkomsten en onroerende meerwaarden betreft.
Volgens dit wetsontwerp zullen Belgische rijksinwoners voortaan
onderworpen worden aan fiscale en sociale heffingen met als resultaat
een tarief van 35,5% voor de netto huurinkomsten en een tarief van
34,5% voor de onroerende meerwaarden.
Opgelet: zolang de hierboven besproken maatregelen niet definitief
aangenomen zijn door het Franse Parlement, kunnen zij nog steeds
gewijzigd worden.

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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Sociale bijdragen op onroerende inkomsten en meerwaarden

