PATR IMO N IA LE AC TUA LIT E I T

De nieuwe fiscale maatregelen

In de Patrimoniale Actualiteit van
23 november 2012 bespraken
we de fiscale maatregelen in het
ontwerp van begroting voor 2013.
Ondertussen zijn die maatregelen
overgenomen in de Programmawet
(27 december 2012) en gepubliceerd in het Staatsblad (31 december 2012). Hier beperken we ons
tot enkele verduidelijkingen.
Xavier Nélis
director estate planning,
competence center

Bijkomende heffing van 4% voor de inkomsten
over 2012
Voor de inkomsten 2012 blijft de bijkomende heffing van 4% van
toepassing voor dividenden en interesten waarvoor de roerende
voorheffing van 21% geldt. Die bijkomende heffing is verschuldigd als
de drempel van 20.020 EUR overschreden is.
U kon tot 31 december 2012 kiezen voor deze bijkomende heffing.
Werd de bijkomende heffing niet aan de bron ingehouden, dan gebeurt
dit naderhand via het aanslagbiljet op basis van de gegevens in uw
aangifte personenbelasting.

Belastingplichtigen die instemden met de bijkomende heffing van 4%
maar dat bedrag nu wensen te recupereren, kunnen dit niet doen door
teruggave te vragen aan de financiële instelling die de 4% inhield.
Zo verduidelijkte een persbericht van het Ministerie van Financiën.
Volgens deze mededeling kan zo een terugbetaling enkel via de
aangifte personenbelasting. Met het oog op een correcte berekening
van de bijkomende heffing moet de belastinplichtige dan aangeven:
• alle inkomsten uit dividenden (met uitzondering van de
liquidatieboni);
• alle interesten (met uitzondering van interesten van de
Staatsbon ‘Leterme’).

Geen bijkomende heffing van 4% meer voor de inkomsten over 2013
Deze bijkomende heffing van 4% wordt afgeschaft vanaf het
inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014).  

Centraal meldpunt niet opgericht
Het was de bedoeling dat de Belgische financiële instellingen de
roerende inkomsten waarop de bijkomende heffing van 4% niet betaald
werd, zouden aanmelden bij een Centraal meldpunt. Dat meldpunt
komt er evenwel niet, ook niet voor de inkomsten van 2012.
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Tarief roerende voorheffing op 25% gebracht

Buitenlandse levensverzekeringsovereenkomsten

Het roerende voorheffingtarief werd geharmoniseerd op 25% voor de
inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2013. Toch
blijven er nog een aantal aparte tarieven:

Met ingang van het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) moet u
buitenlandse levensverzekeringsovereenkomsten opnemen in uw
aangifte personenbelasting. Die verplichting geldt voor zowel nieuwe
als bestaande overeenkomsten.

Tarief

Verschuldigd voor

Taks op de premies voor levensverzekeringen

10%

Liquidatieboni

Sinds 1 januari 2013 bedraagt de taks op de premies voor levensverzekeringen 2% i.p.v. 1,1%.

15%

Niet-vrijgestelde schijf interesten op gereglementeerde
spaarrekeningen

15%

Interesten op Staatsbon ‘Leterme’

15%

Dividenden van residentiële vastgoedbevaks
(nieuw tarief en nieuwe voorwaarden)

15%

Auteursrechten tot maximaal 54.890 EUR
(aanslagjaar 2013)

Geen gemeentelijke opcentiemen meer op interesten
en dividenden
Vanaf het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) zijn er geen
gemeentelijke opcentiemen meer voor alle privé ontvangen dividenden
en interesten, ongeacht hun herkomst1

Meerwaardebelasting bij bepaalde beleggingsinstellingen.
Roerende voorheffing opnieuw bevrijdend

klik hier voor de Patrimoniale Actualiteit van 21 december 2012.

De roerende voorheffing wordt opnieuw bevrijdend voor de inkomsten
2013 (aanslagjaar 2014).

Fiscale amnestie

Voor de inkomsten 2012 is de roerende voorheffing evenwel nog niet
bevrijdend, behalve voor deze inkomsten:
• dividenden en intresten belastbaar tegen 21% en waarvoor
de bijkomende heffing van 4% aan de bron werd afgehouden.
In voorkomend geval zult u in uw aangifte personenbelasting
moeten verklaren dat u geen roerende inkomsten genoten hebt
waarvoor de extra 4% nog van toepassing is;
• de roerende inkomsten onderworpen aan 21% of 25%
roerende voorheffing en de inkomsten van gereglementeerde
spaarrekeningen die aan 15% roerende voorheffing
onderworpen werden. Voorwaarde is wel dat het totale bedrag
aan geïnde roerende inkomsten geen aanleiding kan geven tot
de bijkomende heffing van 4%. Dat zal bijvoorbeeld het geval
zijn als de drempel van 20.020 EUR niet overschreden werd.
Ook hier moet u in uw aangifte verklaren dat u geen roerende
inkomsten hebt genoten die nog in aanmerking komen voor de
bijkomende heffing.
• de liquidatieboni en interesten uit de Staatsbon ‘Leterme’
waarop de roerende voorheffing werd ingehouden. Hierover
hoeft u niets te verklaren in uw aangifte.

In de programmawet is geen sprake meer van fiscale amnestie. Die
zou het voorwerp uitmaken van een specifieke wet, gepland voor
begin 2013.

1 Opmerking: deze wijziging is niet opgenomen door de programmawet maar door de wet

van 16 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen
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Vennootschappen (1): heffing op meerwaarden op
aandelen

Vennootschappen (2): beperking van de voordelen
m.b.t. de notionele intrestaftrek

Vennootschappen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een
belastingsvrijstelling genieten op meerwaarden op aandelen die meer
dan 1 jaar werden aangehouden. Vanaf aanslagjaar 2014 wordt deze
vrijstelling vervangen door een heffing van 0,4%. De vrijstelling blijft
evenwel bestaan voor KMO’s. Om een KMO te zijn, mag je volgens de
wet slechts 1 van de criteria hieronder overschrijden:
• jaarlijks gemiddeld aantal werknemers 50;
• jaarlijkse omzet (excl. BTW): 7,3 mio EUR;
• balanstotaal 3,65 mio EUR.

De referentievoet voor de notionele intrestaftrek werd naar beneden
herzien. Voor het aanslagjaar 2014 bedraagt het tarief 2,74% (voorheen 3%) en voor KMO’s 3,24% (voorheen 3,50%).

Wel even opletten: een vennootschap met jaarlijks gemiddeld meer
dan 100 werknemers is nooit een KMO.

Tevens is er geen overdraagbaarheid meer gedurende 7 jaar van
de notionele intrestaftrek die men niet kon genieten vanwege
onvoldoende belastbare basis. Er is wel een overgangsmaatregel voor:
• de stock aan overgedragen notionele intrestaftrek op 31/12/2011
of;
• de stock aan het einde van het belastbaar tijdperk verbonden
met het aanslagjaar 2012.1

1 Opmerking: deze wijziging is niet opgenomen door de programmawet maar door de wet
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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 BNP Paribas Fortis 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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