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Akkoord over de begroting 2013

De federale overheid realiseerde een akkoord over de
begroting 2013 met daarin
ook een aantal nieuwe fiscale maatregelen. We bekijken
de eerste informatie hierover. Let wel: de definitieve
teksten moeten nog worden goedgekeurd door het
Parlement.
Nhuy Nguyen
estate planner

Liquidatieboni zwaarder belast
De liquidatieboni, de winsten dus die niet uitgekeerd werden in de
levensloop van een bedrijf, liepen al geruime tijd in de kijker, maar
pas bij deze begrotingscontrole kwam er een definitieve beslissing.
Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing van 10% naar 25%
(het algemene tarief RV). Tot die datum blijft het tarief van 10% van
toepassing.

1

Promotie van het eigen vermogen van vennootschappen: incorporatie van belaste reserves in het kapitaal tegen een tarief van
10% en vrijstelling voor uitkeringen na 5 jaar
Hierboven kon u al lezen dat een vennootschap in vereffening nog het
tarief van 10% geniet indien de vereffening dateert van vóór 1 oktober
2014. Maar wat gebeurt er voor de vennootschap die niet wordt
vereffend? Ook die vennootschap zal een fiscaal voordeel kunnen
genieten: als de vennootschap vóór 1 oktober 2014 haar belaste
reserves incorporeert in haar kapitaal, wordt bij deze verrichting
een heffing van 10% ingehouden. Daartegenover staat dat de latere
uitkering van deze reserves is vrijgesteld, indien ze plaatsheeft
minstens 5 jaar na de datum van incorporatie. Een uitkering binnen
deze termijn van 5 jaar ondergaat wel een bijkomende degressieve
heffing: 15% tijdens de eerste twee jaren, 10% tijdens het derde jaar
en 5% tijdens het vierde jaar.
Bevordering van de financiering van het risicokapitaal in kleine
en middelgrote ondernemingen (KMO’s): verlaging roerende
voorheffing
Inbrengen in geld door creatie van nieuwe aandelen in KMO’s1
worden begunstigd door toepassing van een verlaagd tarief roerende

Door de term “KMO” verwijst de regering waarschijnlijk naar de “kleine vennootschap” in de zin van artikel 15 W. Venn.: de vennootschap die voor het laatste (en het voorlaatste) afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt: jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; jaaromzet, exclusief de belasting over de
toegevoegde waarde: 7.300.000 euro; balanstotaal: 3.650.000 euro. Met dit voorbehoud: als het jaargemiddelde van het personeelsbestand de 100 personeelsleden overtreft,
kan de vennootschap niet als “kleine vennootschap” kwalificeren.
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Invoer nieuwe anti-misbruikbepaling voor de aftrek van
risicokapitaal
Volgens de huidige regelgeving worden aandelen, geboekt onder de
‘financiële vaste activa’, uitgesloten uit de berekeningsbasis voor de
aftrek van risicokapitaal. Zij genieten immers in principe reeds van
het voordelige regime van de definitief belaste inkomsten (DBI). De
aandelen die men aanhoudt als ‘geldbeleggingen’ en die beantwoorden
aan de voorwaarden om te kunnen afgetrokken worden als DBI, zijn
daarentegen niet uitgesloten van de berekeningsbasis voor de aftrek

voor risicokapitaal. Ze kunnen beide voordelen wel cumuleren. Met
ingang van aanslagjaar 2014 worden alle aandelen of deelbewijzen
die recht geven op de DBI-aftrek, uitgesloten uit de berekeningsbasis
voor de aftrek voor risicokapitaal. De DBI-aftrek is bijgevolg prioritair.
Pas als de dividenden niet voldoen aan de voorwaarden voor de
DBI-aftrek, kunnen ze in aanmerking komen voor de aftrek voor
risicokapitaal.
Diverse maatregelen
• De accijnzen op tabak gaan omhoog.
• Het vast registratierecht stijgt van 25 EUR naar 50 EUR.
• De verschuldigde registratierechten bij vestiging of overdracht
van een recht van opstal of erfpacht stijgt van 0,2% naar 2%
(met uitzondering van VZW’s waar de stijging beperkt is tot
0,5%).
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voorheffing op de uitgekeerde dividenden. Het tarief wordt vanaf
het derde jaar verlaagd naar 20% en vanaf het vierde jaar 15%. Het
aldus tot 15% verlaagde tarief blijft nadien behouden, ook als de
vennootschap naderhand ‘groot’ zou worden. Datzelfde geldt ook
bij een latere liquidatie. Vereist is wel dat de aandelen op naam
ononderbroken in bezit blijven van de inbrenger.

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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