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Zwitserland heeft België uitgenodigd
om een Rubik-akkoord te sluiten

De Rubiks kubus is een driedimensionale hoofdbreker die zijn glorieperiode kende in de
jaren ’80. Vandaag laat Rubik van zich spreken om een totaal andere reden. Diezelfde
naam wordt nu gegeven aan de bilaterale akkoorden die Zwitserland probeert te sluiten
om te redden wat nog rest van het Zwitserse bankgeheim.
Verdeel en heers, dat is duidelijk de strategie van de federale Zwitserse Raad. Tot op heden
hebben drie Europese staten zich laten verleiden door de sirenen van aan het meer van
Genève. Want wat staat er op het spel? Niets minder dan de redding van het 'heilige'
bankgeheim, de kern van de Zwitserse positie in de financiële wereld.
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Het Zwitsers bankgeheim onder druk
In 2009 heeft de G20 die de 20 belangrijkste economieën van de wereld groepeert,
Zwitserland en enkele andere landen – waaronder ook België! – ingeschreven op een grijze
lijst van landen die zich niet houden aan de principes van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in verband met de uitwisseling van fiscale
informatie.
De Zwitserse regering zag zich verplicht, net als de Belgische regering trouwens, om snel
dubbelbelastingverdragen te sluiten in overeenstemming met de regels van de OESO.
Toch bleven de G20, de OESO en de Europese Unie druk uitoefenen op Zwitserland om een
veralgemeend systeem van automatische informatie-uitwisseling in fiscale zaken in te
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voeren. Op basis van een dergelijk systeem zouden de Zwitserse
banken automatisch het bedrag aan roerende inkomsten moeten
melden van cliënten die hun fiscale residentie buiten Zwitserland
hebben. Tot op vandaag heeft Zwitserland zich daartegen
verzet, met de steun van het Groothertogdom Luxemburg en van
Oostenrijk.

Nieuwe Zwitserse toegeving in de strijd tegen de
belastingontduiking
Op 18 juli 2012 heeft de federale Raad eenzijdig de Zwitserse
wetgeving gewijzigd om de uitwisseling van informatie uit te
breiden tot gegroepeerde verzoeken tot administratieve bancaire
bijstand. Enkel vragen met betrekking tot bij naam genoemde
personen zijn echter toegelaten. De maatregel wordt van kracht
op 1 januari 2013. Hij mag dus niet verward worden met de zgn.
'fishing expeditions'. Fishing expeditions zijn algemene vragen die
geen betrekking hebben op met naam genoemde personen.

In de tegenaanval: de Rubik-akkoorden

De opbrengst van de heffingen uitgevoerd door de Zwitserse
banken, zal uiteraard doorgestort worden aan de schatkist van
de woonstaat van deze cliënten. Daarbij wordt geen gewag
gemaakt van de identiteit van deze cliënten.
Momenteel hebben drie landen zich in deze zin geëngageerd:
Groot-Brittannië, Duitsland en Oostenrijk. De respectievelijke
parlementen van deze landen moeten hun goedkeuring nog geven
aan deze akkoorden. Die zouden begin 2013 in werking treden.
Het Zwitserse parlement heeft de akkoorden op 15 juni 2012
goedgekeurd. De Duitse Bundesrat zal zich hierover in november
van dit jaar uitspreken.
Zwitserland is bereid om dit belastingmodel te bespreken met elk
geïnteresseerd land. Er zijn momenteel onderhandelingen aan de
gang met Griekenland en Italië. België werd ook benaderd maar
de huidige regeringspartijen staan nog ver van een consensus
over dit onderwerp. België lijkt alvast niet klaar om de Europese
solidariteit over deze kwestie te verbreken.

Personen woonachtig in een staat die een Rubik-akkoord sloot
met Zwitserland, zullen hun fiscale toestand van in het verleden,
anoniem kunnen regulariseren in hun woonstaat door betaling
van een eenmalige heffing. Deze heffing varieert tussen 20% en
40% van de waarde van de banktegoeden. Nadien betalen ze
een jaarlijkse heffing op hun roerende inkomsten van Zwitserse
oorsprong. Het vermogen van cliënten van Zwitserse banken die
een regularisatie weigeren, zal Zwitserland moeten verlaten.

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.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

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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Wait and see …
Met een Rubik-akkoord wil Zwitserland bilaterale
overeenkomsten sluiten met een meerderheid van de lidstaten
van de Europese Unie. De achterliggende bedoeling is de actie
van de Europese Commissie te counteren.

