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Een wet uit juli 2013 voorziet vanaf
2014 de verplichte aangifte in de
personenbelasting door oprichters
of economische begunstigden van
juridische structuren zoals offshore
vennootschappen, trusts en stichtingen 1.
en stichtingen. De regering overweegt
nu om die structuren te onderwerpen
aan een bijzonder belastingregime. Die
nieuwe maatregel zou in werking treden
vanaf 1 januari 2014 maar het ontwerp
geeft aanleiding tot veel vragen.
Verduidelijking door het parlement is
dus dringend gewenst.

De nieuwe aangifteverplichting voor een aantal juridische structuren
(wet juli 2013) verleent de Belgische fiscus kennis van:
• een aantal Belgische en buitenlandse structuren (stichtingen,
trusts…);
• buitenlandse entiteiten die niet of slechts zeer weinig belast
worden zoals bijv. offshore vennootschappen met tegoeden van
Belgische belastingplichtigen.
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De Patrimoniale Actualiteit van 9 augustus 2013 geeft meer informatie over de
geviseerde structuren en de aangifteplicht.

De fiscus beschikte weliswaar reeds over een arsenaal aan
middelen met voorop de bewijsregels van artikel 344 §2 WIB92.
Deze maatregel voorziet in de niet-tegenstelbaarheid van
overdracht door een Belgische belastingplichtige van tegoeden
naar een niet-verblijfhoudende entiteit die niet of slechts zeer
weinig belast wordt.
Deze bepaling bleef lange tijd dode letter omdat de fiscus onwetend
bleef over het bestaan van buitenlandse entiteiten. Bovendien
ontsnapten juridische constructies van het type ‘onherroepbare en
discretionaire trust’ volkomen wettig aan de belastingen.
Kennis van die juridische structuren was dus maar de inleiding.
Het echte werk betreft de middelen die de Belgische fiscus krijgt
om de inkomsten en voordelen in natura die voortvloeien uit
die tegoeden, ook effectief te gaan belasten. Met het oog op die
belastingheffing voorziet het ontwerp dat de fiscus andere regels
zou hanteren naargelang het type belastingplichtige. Het ontwerp
maakt daarbij een onderscheid tussen zgn. ‘oprichters’ en zgn.
‘derde begunstigden’.

Bent u een ‘oprichter’?
De ‘oprichters’ worden geacht de eigenaar te zijn van de tegoeden
in de juridische constructie en van de inkomsten die die tegoeden
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opbrengen. Deze oprichters zijn de natuurlijke personen:
• die de juridische constructie hebben opgericht; of
• die tegoeden en rechten inbrachten in een constructie, opgezet
door een derde; of
• die de juridische rechten van de aandelen bezitten; of
• die de economische rechten bezitten van de goederen en kapitalen
die op hun beurt het bezit zijn van een niet-residentiële juridische
constructie.
Gelden eveneens als oprichters:
• de erfgenamen van bovenvermelde personen; of
• de erfgerechtigden die, van generatie tot generatie, zullen erven
van de oorspronkelijke oprichters. Deze laatste kwalificatie is
nieuw.
Al deze personen betalen inkomstenbelasting op basis van een fictie.
Alsof zij dus:
• eigenaar zijn van de tegoeden die de juridische constructie bezat
tijdens de belastbare periode;
• rechtstreeks de inkomsten en voordelen uit die tegoeden verkrijgen.
De belasting wordt gevestigd, zelfs in het geval van een systematische
kapitalisatie van alle inkomsten door de juridische constructie.
En als de juridische constructie in het buitenland gevestigd is en haar
tegoeden daar aanhoudt?
In principe komt geen Belgische financiële tussenpersoon tussen voor
de betaling van de inkomsten uit deze tegoeden aan de ‘oprichter’.
Uiteraard kan dan ook geen bevrijdende roerende voorheffing
ingehouden worden. Daarom moet elke ‘oprichter’ deze inkomsten
in zijn aangifte opnemen a rato van zijn oorspronkelijke inbreng. Bij
een opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom bepalen de
economische rechten van iedere oprichter de eigendomsfictie.

Of bent u een ‘derde begunstigde’?
Zijn derde begunstigde:
• natuurlijke personen of entiteiten onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting (VZW,…); die
• op een bepaald ogenblik genieten van een voordeel op eender
welke manier toegekend door de juridische constructie.
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Bepaalde prijzen en subsidies toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
zijn desalniettemin vrijgesteld van belasting (artikel 90, 2° al 2 WIB92) . Eveneens
uitgesloten zijn een aantal instellingen of organismen die van liberaliteiten kunnen
genieten en voor dewelke de schenkers kunnen genieten van een belastingvermindering
(artikel 144³³§1 WIB92).

Het onderscheid ‘oprichter’ en ‘derde begunstigde’ is belangrijk. Een
derde begunstigde betaalt eventueel wel belastingen maar dan niet
op basis van de nieuwe fictiebepaling. Hij is slechts belastbaar in de
mate dat de juridische constructie hem effectief inkomsten oplevert
of voordelen toekent 2.
Gelden daarbij niet als inkomsten of belastbare voordelen:
• de terugbetaling van goederen, rechten of kapitalen in bezit van de
juridische constructie;
• op voorwaarde dat de derde begunstigde kan aantonen dat de
waarde van deze goederen, rechten en kapitalen bij terugbetaling
niet hoger was dan bij de oprichting van de juridische constructie.
Belasting van inkomsten of voordelen gebeurt onder het regime van
de ‘diverse inkomsten’ en tegen een tarief van 25%. Bij tussenkomst
van een Belgische financiële tussenpersoon tijdens de toekenning
of inbetalinggeving, zijn de inkomsten onderworpen aan de
bevrijdende roerende voorheffing. Entiteiten onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting in België, zijn zelf de roerende voorheffing
verschuldigd. Dat is bijvoorbeeld het geval als zij in het buitenland
inkomsten innen van de juridische constructie, zonder tussenkomst
van een tussenpersoon in België.

Of bent u tegelijk ‘oprichter’ én ‘derde begunstigde’?
U kunt tegelijk ‘oprichter’ en ‘derde begunstigde’ zijn. Om elke
dubbele heffing te vermijden, wordt u in de hoedanigheid van derde
begunstigde geen tweede keer belast op de sommen en voordelen
waarvoor u reeds als oprichter belastingen betaalde. Waarschijnlijk
zal deze vrijstelling ook gelden als de oprichter en de derde
begunstigde twee verschillende personen zijn, maar dit zou nog
moeten bevestigd worden.

Uitzonderingen op de heffing
We bekijken tot slot enkele uitzonderingen op de heffing. Let wel:
die uitzonderingen betreffen enkel de belastingheffing, niet de
aangifteplicht. Die aangifteplicht wordt trouwens verruimd naar
nagenoeg alle entiteiten die vallen onder de rechtspersonenbelasting.
Een eerste uitzondering op de heffing betreft een aantal
erfgenamen. Als de oprichter overlijdt, dan worden zijn erfgenamen
geacht eigenaar te zijn van de goederen. Zij moeten dus op hun
beurt de inkomsten uit de juridische constructie aangeven. Als
zij evenwel kunnen aantonen dat zij op geen enkel moment een
voordeel van de juridische constructie genieten, dan krijgen ze niet
de kwalificatie ‘oprichter’ waardoor ze ook niet belast worden op
basis van de fictie.
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Er komt evenmin een heffing op basis van de fictie voor een aantal
juridische constructies die voldoen aan een aantal voorwaarden en
die dat ook kunnen bewijzen:
• caritatieve juridische constructies zonder winstoogmerk;
• constructies die tot doel hebben fondsen te beheren en te beleggen
die ingezameld werden met het oog op de toekenning van wettelijke
en aanvullende pensioenen;
• constructies opgezet voor het beheer van werknemersparticipaties
in de financiering van hun onderneming of de groep waartoe die
onderneming behoort.
In al deze gevallen mag de oprichter of derde begunstigde onder geen
beding een voordeel vanwege de juridische constructie genieten dat
hij zou gebruiken voor andere doeleinden dan de juridische constructie
nastreeft.

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? Schrijf 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) en haar klanten.
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Er komt evenmin een heffing op basis van de fictie voor de nietverblijfhoudende entiteiten die een effectieve inkomstenbelasting van
minstens 10% betalen.

