PAT RIM ON IA L E A C T U A L IT E I T

Nieuwe budgettaire maatregelen:
wat is de impact op uw roerende inkomsten?

Het regeerakkoord van eind november werd in een eerste
wettekst gegoten. Deze bevat een aantal fiscale maatregelen
met betrekking tot het vermogen en de inkomsten uit vermogen.
De maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2012.

De veranderingen kunnen worden samengevat in vijf punten:

Nina De Moor
wealth structuring officer

1. Aanpassing van het belastingtarief van de roerende inkomsten en
een aantal diverse inkomsten met een roerend karakter;
2. Invoering van een heffing van 4% op interesten en dividenden van
meer dan 20.020 EUR;
3. Verplichting om roerende inkomsten aan te geven;
4. Verhoging van 30% van de taks op beursverrichtingen;
5. Invoering van een taks op effecten aan toonder die omgezet
worden in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam.
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1. Aanpassing van het belastingtarief van de roerende inkomsten
en een aantal diverse inkomsten met een roerend karakter.

Voorbeelden van roerende inkomsten

• Dividend ingeval van gehele of gedeeltelijke
verdeling van het maatschappelijk vermogen
van een vennootschap (liquidatieboni).
• Intresten verworven op een gereglementeerde
spaarrekening ingeval ze de vrijgestelde
schijf overschrijden (1.830 EUR voor het
aanslagjaar 2013).
• Intresten van Staatsbons uitgeven tijdens
de periode van 24 november tot 2 december
2011.
• Inkomsten van verhuring, verpachting,
gebruik of concessie van roerende goederen
(bijdragen, royalties).
• Inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke
renten die geen pensioenen zijn en die onder
bezwarende titel zijn aangelegd ten laste
van een rechtspersoon.
• Inkomsten uit de cessie of de concessie van
auteursrechten en naburige rechten.
• Inkomsten uit onderverhuring of overdracht
van huur van onroerende goederen, en uit
concessie van het recht om plakbrieven of
andere reclamedragers te plaatsen.
• Loten van effecten van leningen.
• Ontvangen bedragen uit de verhuring van
jacht-, vis- en vogelvangstrechten.
• Intresten (inclusief de intresten begrepen
in de terugkoop van eigen aandelen
door bepaalde gemeenschappelijke
beleggingsfondsen die voor meer dan 40%
beleggen in schuldvorderingen).
• Dividenden uit VVPR-aandelen en van
sommige aandelen uitgegeven na 1 januari
1994.
• Dividenden van Belgische Beveks.
• Dividenden ingeval van inkoop van eigen
aandelen of deelbewijzen (inkoopboni).
• Dividenden (andere dan  aan een lager tarief
belaste dividenden).
• Uitgekeerde sommen door gemeenschappelijke
beleggingsfondsen die geen opsplitsing
maken van hun inkomsten.
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2. Invoering van een heffing van 4% op intresten en dividenden
die hoger zijn dan 20.020 EUR
De bijkomende heffing van 4% is enkel van toepassing op het
deel van de intresten en dividenden dat de grens van 20.020 EUR
overschrijdt (dit bedrag is het basisbedrag van 13.675 EUR na
indexatie).
Om te bepalen of deze bijdrage verschuldigd is, moet er enerzijds
een onderscheid gemaakt worden in de inkomsten begrepen in de
belastbare basis en anderzijds de inkomsten die meegeteld worden
om te bepalen of de grens van 20.020 EUR overschreden is of niet.
De belastbare basis omvat voornamelijk de intresten en dividenden
belast aan 21%. Zijn uitgesloten:
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• De intresten van gereglementeerde spaarrekeningen aan het
tarief van 15% (ook voor het deel boven het vrijgestelde bedrag);
• De intresten van de Staatsbons die uitgegeven werden tussen
24 november en 2 december 2011, belast aan 15%;
• De dividenden ingeval van gehele of gedeeltelijke verdeling
van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap
(liquidatieboni), belast aan 10%;
• De dividenden en interesten belast aan het tarief van 25%;
• Uitgekeerde sommen door gemeenschappelijke beleggingsfondsen die geen opsplitsing maken van hun inkomsten, die
belastbaar zijn aan het tarief van 25%.
Voor de bepaling van de grens van 20.020 EUR van intresten
en dividenden waarboven de complementaire taks van 4%
verschuldigd is, wordt er in drie stappen gewerkt:
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• Bepaalde intresten en dividenden waarop de heffing niet van
toepassing is, worden uitgesloten:
de intresten van de Staatsbons uitgegeven tussen 24 november
en 2 december 2011 belast aan 15%, het vrijgestelde bedrag
van intresten van gereglementeerde spaarrekeningen, alsook
de dividenden ingeval van gehele of gedeeltelijke verdeling
van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap
(liquidatieboni) belast aan 10%.
• Daarna worden de andere intresten en dividenden, waarop de
bijdrage niet verschuldigd is, per prioriteit berekend. Het betreft
volgende inkomsten:  
- De intresten van gereglementeerde spaarrekeningen,
belastbaar aan 15%;
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- De dividenden, belastbaar aan het tarief van 25%.
- De bedragen uitgekeerd door gemeenschappelijke beleggingsfondsen die hun inkomsten niet opsplitsen en die belast
worden aan het tarief van 25%.
• Ten slotte worden de intresten en dividenden   belastbaar aan
21%  onderworpen aan de bijkomende heffing van 4%.

Voorbeeld (met geïndexeerde bedragen):
een belastingplichtige ontvangt 21.000 EUR onderworpen
aan 25% roerende voorheffing en 3.000 EUR onderworpen
aan 21%. Hij ontvangt dus in totaal 24.000 EUR aan intresten
en dividenden, waarvan 3.980 EUR de grens van 20.020 EUR
overschrijden, maar de bijkomende heffing van 4% zal slechts
op 3.000 EUR verschuldigd zijn.

3. Verplichte aangifte van de roerende inkomsten
De belastingplichtigen, onderworpen aan de Personenbelasting,
zullen in de regel verplicht zijn om al hun roerende inkomsten aan
te geven, ondanks de inhouding van de roerende voorheffing.
Er is echter een uitzondering voor bepaalde inkomsten. Het
betreft de   inkomsten   belast aan 21% (zie onderstaande tabel).
De belastingplichtigen die dergelijke inkomsten ontvangen hebben
zullen vrijgesteld zijn om deze inkomsten aan te geven indien ze  
ervoor geopteerd hebben om de bijkomende heffing van 4% voor
die inkomsten te laten inhouden aan de bron.
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In de veronderstelling dat de bijkomende heffing van 4% niet
werd ingehouden aan de bron voor de inkomsten belast aan 21%
zullen deze inkomsten, zoals de andere inkomsten waarvoor de
bijdrage niet van toepassing is, moeten  aangegeven worden in de
personenbelasting. Ze zullen belast worden aan de afzonderlijke
tarieven zoals hierboven beschreven, maar ook, desgevallend,
onderworpen worden aan de aanvullende gemeentebelasting en
aan de bijkomende heffing van 4% ingeval de grens van 20.020 EUR
overschreden werd. De roerende voorheffing ingehouden aan de
bron wordt dan verrekend met de personenbelasting.
Een wet zou binnenkort de aanvullende gemeentebelasting, voor
wat dividenden en interesten betreft, moeten afschaffen.

4. Verhoging van de taks op de beursverrichtingen met 30%
Soort beurstransactie

Oud tarief

Nieuw tarief

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

0,07%
Geplafonneerd
tot 500 EUR

0,09%
Geplafonneerd
tot 650 EUR

Verkoop, aankoop van
kapitalisatieaandelen

0,5%
Geplafonneerd
tot 750 EUR

0,65%
Geplafonneerd
tot 975 EUR

Verkoop, aankoop van alle andere
effecten dan hierboven geviseerd

0,17%
Geplafonneerd
tot 500 EUR

0,22%
Geplafonneerd
tot 650 EUR

Inkoop van eigen
kapitalisatieaandelen uitgegeven
door een beleggingsvennootschap

0,5%
Geplafonneerd
tot 750 EUR

0,65%
Geplafonneerd
tot 975 EUR
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5. Taks op de omzetting van effecten aan toonder in
gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam.
Het tarief van deze taks zal 1% bedragen in 2012 en 2% in 2013.
De wetgever heeft uiteindelijk afgezien van het tarief van 3%
vanaf 2014.
De verschuldigde taks zal berekend worden op datum van
neerlegging.
Belastbare basis:
• Voor beursgenoteerde effecten: de laatste beurskoers vastgesteld
voor de datum van neerlegging;
• voor de niet-beursgenoteerde effecten van schuldvorderingen:
het nominaal bedrag van het kapitaal van de schuldvordering;
• voor de rechten van deelneming in beleggingsinstellingen
met een veranderlijk aantal rechten: de laatst berekende
inventariswaarde vóór de datum van neerlegging;

N.B. : deze analyse is een update van de patrimoniale actualiteiten
van 5 en 13 december 2011. Aarzel niet om ook de analyses van
december door te nemen om een meer volledig beeld te krijgen.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en
zijn medewerkers op het vlak van Wealth Structuring Private
Banking 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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• in alle andere gevallen: de boekwaarde van de effecten, intresten
daarin niet begrepen, te ramen op de dag van de neerlegging,
door diegene die de omzetting doet.

