PATR IMO N IA LE AC TUA LIT E I T

Nieuw. Obligatiefondsen
zonder Europees paspoort
belast sinds 1 juli 2013

Een persbericht van 1 juli 2013 van de eerste minister leert dat
bepaalde obligatiefondsen zonder Europees paspoort onderworpen
zullen worden aan het normaal belastbaar stelsel. Deze maatregel
kadert in de begrotingsmaatregelen waartoe de regering recent
besliste.
Deze begrotingsmaatregel zou dit jaar 55 miljoen EUR moeten
opbrengen en volgend jaar 90 miljoen EUR.
Het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 volgde zeer snel met deze
mededeling:
“de regering beslist dat vanaf 1 juli 2013, voor de verkrijgers in geval
van wederverkoop (sic) van aandelen of rechten van deelneming
van collectieve kapitalisatiebeleggingsinstellingen waarvan meer
dan 25 pct. van het vermogen in schulden is geïnvesteerd, de ICBE’s
zonder Europees paspoort op dezelfde wijze behandeld worden als de
ICBE’s met Europees paspoort. Dus zal een deel van de gerealiseerde
meerwaarde door de wederverkoop van aandelen overeenkomen met
interesten zoals bedoeld in het artikel 19bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.”.

Vanaf wanneer?
Er blijven nog veel vragen rond de inwerkingtreding van deze nieuwe
maatregel. In het licht van deze aankondiging denken we te mogen
begrijpen (onder voorbehoud) dat de regering deze maatregel in
werking wil laten treden vanaf 1 juli 2013 en dat voor:
• alle overdrachten ten bezwarende titel;
• verdelingen;
• inkopen.
Op die manier zou (nog steeds onder voorbehoud) de regering de
pas afsnijden van belastingplichtigen die zich nog zouden willen
ontdoen van hun rechten van deelneming in dergelijke fondsen tussen
1 juli 2013 en de datum van effectieve goedkeuring van de wettekst
ter wijziging van artikel 19 bis WIB 92.
Uiteraard zullen de banken in ons land de roerende voorheffing pas
inhouden op het ogenblik dat ze daartoe verplicht worden door de
wettekst. Maar dat betekent uiteraard niet dat belastingplichtigen die
zich vóór de effectieve goedkeuring van de maatregel ontdoen van
hun rechten van deelneming, aan de belasting zullen ontsnappen.
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Naargelang de inhoud van de nog te publiceren nieuwe wetteksten
zijn er twee alternatieven:
• voor alle overdrachten, verdelingen of inkopen van na 1 juli
2013, zal de bank in België de roerende voorheffing a posteriori,
dus achteraf moeten inhouden; of
• de belastingplichtige zal het nieuwe roerende inkomen zelf
moeten aangeven in zijn aangifte in de personenbelasting voor
het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013).

Welk inkomen zal belast worden?
Op dit ogenblik ontbreekt nog elke verduidelijking over de belastbare
basis voor de inhouding van de roerende voorheffing. Die belastbare
basis wordt in principe samengesteld uit de rentecomponent in
de meerwaarde die de investeerder realiseerde. Er is evenwel een
‘maar’: die rentecomponent zal vermoedelijk niet bepaald kunnen
worden voor de gehele bezitsduur van de investeerder. In dat geval
zal het geheel of een deel van de meerwaarde belastbaar zijn. Een
overgansgmaatregel ter mildering van de effecten blijft evenwel
mogelijk.
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Wordt ongetwijfeld vervolgd.

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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