PATR IMO N IA LE AC TUA LIT E I T

Een overzicht van de fiscale
budgettaire maatregelen 2013

Hieronder bezorgen we u de allereerste informatie die wij ontvingen over de fiscale
bepalingen binnen de budgettaire maatregelen 2013.
In een volgende Patrimoniale Actualiteit zullen wij uiteraard dieper ingaan op de
verschillende beslissingen. Onnodig u te wijzen op het feit dat wijzigingen mogelijk blijven
zolang de teksten nog niet definitief goedgekeurd werden door het parlement.

Roerende inkomsten: verhoging van de roerende voorheffing maar
terugkeer naar het bevrijdend karakter van de roerende voorheffing en
de afschaffing van het centraal meldpunt.
Bruno Halleux
head of Estate Planning
Wealth Management

Deze maatregelen zouden volgens de regering de hoogste opbrengst opleveren:
500 miljoen EUR.
Verhoging van de roerende voorheffing (RV) tot 25% voor alle roerende inkomsten
De verhoging van de roerende voorheffing treft vooral de inkomsten van zicht- of
termijnrekeningen, kasbons, obligaties… waarvan de meeste sinds 1 januari 2012
onderworpen waren aan 21% voorheffing, alsook bepaalde dividenden (VVPR).
Verschillende inkomsten ontsnappen evenwel aan deze verhoging : de inkomsten van
gereglementeerde spaarrekeningen (blijft 15% RV), de liquidatiebonussen (blijft 10% RV) en
de 'Leterme'-staatsbons (blijft 15% RV).
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Van hun kant worden dividenden van residentiële vastgoedbevaks
voortaan wel onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%
(vroeger 0% RV).
Deze verhoging van de RV gaat gepaard met een terugkeer naar
het bevrijdend karakter ervan. Roerende inkomsten waarop de
RV werd ingehouden, zullen dus niet meer aangegeven moeten
worden in de aangifte Personenbelasting (PB).
Naar deze maatregel werd reeds lang uitgekeken. Zij maakt het
voor de fiscale administratie onder andere mogelijk om vele
belastingplichtigen een vooraf ingevulde aangifte te bezorgen.
Het centrale meldpunt waar de Belgische financiële instellingen
de roerende inkomsten moeten melden die niet onderworpen
werden aan de aanvullende bijdrage van 4%, wordt afgeschaft.
Ook die aanvullende bijdrage zelf wordt afgeschaft.
Het heeft er nochtans de schijn van op dat de terugkeer naar
de bevrijdende roerende voorheffing pas zal ingaan voor de
roerende inkomsten vanaf 2013. Voor de inkomsten over 2012
lijkt het dat enkel de inkomsten onderworpen aan een RV van 21%
aangegeven zouden moeten worden, en dit in de hypothese dat
zij niet aan de bijkomende heffing van 4% onderworpen werden.
De inkomsten waarop 25% roerende voorheffing ingehouden werd
en de inkomsten uit de staatsbon 'Leterme' zouden niet meer
aangegeven moeten worden. We komen hierop terug zodra meer
officiële informatie hierover beschikbaar is.
Naast de verhoging van het tarief van de roerende voorheffing
wint ook een ander idee terrein: de uitgifte van een grote
Staatslening voor particulieren. Naar analogie met de
'Leterme'- staatsbon zouden de interesten op deze Staatslening
onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 15%.
Verhoging van de premies voor de levensverzekering
Naast de stijging van het tarief van de roerende voorheffing, komt
er een gelijkaardige maatregel voor de financiële verzekeringen.
De taks op de premies voor levensverzekeringen tak 21 (met
kapitaalgarantie en gewaarborgd minimumrendement) en tak
23 (zonder kapitaal- of rendementsgarantie) zou verhogen
van 1,1% naar 2%. Die maatregel geldt evenwel niet voor
schuldsaldoverzekeringen. Hij zou evenmin gelden voor de
spaarverzekeringen.

De allerlaatste fiscale regularisatie
Over de concrete modaliteiten van deze regularisatiemaatregel
zijn vooralsnog maar weinig details bekend.
Het heeft er de schijn van dat aan de fiscale regularisatie een
strafrechtelijk luik zou worden toegevoegd. De bedoeling is die
regularisatie ook toegankelijk te maken voor belastingplichtigen
die tot op heden geen gebruik maakten van de opeenvolgende
fiscale regularisaties, uit schrik voor een strafrechtelijke vervolging.
Bovenop de ontdoken belastingen zou een boete van 15%
(momenteel 10%) verschuldigd zijn. Voor te regulariseren
kapitalen zou het boetetarief verhoogd kunnen worden tot 30%. In
aanwezigheid van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, zou dit
tarief 35% bedragen (indien fiscaal verjaard) of 20% (als er nog geen
fiscale verjaring is) bovenop de ontdoken vennootschapsbelasting.
Bovendien zou het parket een strafrechtelijke schikking kunnen
vragen voor dit soort fraude. In 2013 of 2014 zou de permanente
fiscale regularisatie definitief afgeschaft worden.
Er wordt ook gefluisterd dat de regering de intentie heeft
belastingplichtigen te verplichten hun verzekeringsproducten type
tak 21 of 23 (zelfs de buitenlandse contracten) op te nemen in
hun aangifte PB, wat sommigen er toch zou toe kunnen aanzetten
van deze nieuwe regularisatieprocedure gebruik te maken. Het
is nu wachten op een officiële tekst betreffende deze nieuwe
meldingsplicht.
De verwachte opbrengst van deze maatregel bedraagt
513 miljoen EUR.

Vennootschappen : crisisbijdrage op de meerwaarden
en beperking van de voordelen verbonden aan de
notionele interestaftrek
De 'holdings en grote ondernemingen' worden onderworpen aan
een 'crisis'-bijdrage van 0,4% op de gerealiseerde meerwaarden
bij verkoop van aandelen.
De verwachte opbrengst van deze maatregel bedraagt 95 miljoen EUR.
Het voordeel van de notionele interestaftrek wordt verminderd
door de invoering van een verdere beperking van de
referentierente tot de gemiddelde rente van de Belgische OLO’s1
tijdens het derde kwartaal van 2012. De verwachte opbrengst van
deze maatregel bedraagt 256 miljoen EUR.

1. OLO's zijn lineaire obligaties uitgegeven door de Belgische Staat.
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Verhoging van de accijnzen op tabak en alcohol
Met deze maatregel zou een pakje sigaretten 20 cent en een fles
wijn 4 cent duurder worden.

Maatregelen die niet weerhouden werden
Merken we ten slotte op dat een aantal maatregelen uiteindelijk
niet weerhouden werden in het kader van de budgettaire
maatregelen 2013:

V.U.: Francis Peene, Fortis Bank nv, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 18875 • Made in BNP Paribas • Media Processing

- geen vermogensbelasting;
- geen toekenning via de fiscale aangifte van de
belastingvrijstelling op de eerste schijf van 1.830 EUR
(inkomsten 2012) voor de interesten van gereglementeerde
spaarrekeningen;
- geen roerende voorheffing op financiële verzekeringen met een
looptijd van langer dan acht jaar of met een overlijdensdekking
van minimum 130%;
- geen meerwaardebelasting (voor de particuliere belegger)
- geen Rubik-akkoord (zie Patrimoniale Actualiteit nr. 24)
- geen minimumbelasting voor vennootschappen;
- geen afschaffing van de aftrekbaarheid van administratieve
boetes;
- geen bijkomende beperking van de aftrekbare
restaurantkosten;
- geen verhoging van de BTW;
- geen BTW voor advocaten;
- geen verhoging van de roerende voorheffing op de
liquidatiebonus.

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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