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Geplande belasting op obligatiefondsen
zonder Europees paspoort.
Enkele verduidelijkingen

In een vorige editie van de
Patrimoniale actualiteit bespraken
wij de intentie van de regering om
een belasting van 25% in te voeren
op bepaalde obligatiefondsen
zonder
Europees
paspoort.
Wij bezorgen u graag enkele
verduidelijkingen in dit verband.

verrichtingen in de periode tussen de aankondiging (1 juli 2013) van
de wijziging en de datum van effectieve inhouding van de roerende
voorheffing.
In haar antwoord aan de financiële sector stelt de FOD Financiën
dat de beleggers het roerend inkomen dat zij in die periode genoten,
moeten opnemen in hun fiscale aangifte. Voor roerende inkomens
tijdens deze specifieke periode zullen de financiële instellingen dus
niet retroactief roerende voorheffing inhouden.

Wat is de belastbare basis van de nieuwe belasting?
Ruth Claes
estate panner

Heeft de belegger een verplichting tot aangifte in de
personenbelasting?
De beoogde wijziging voor obligatiefondsen zonder Europees paspoort
is van toepassing sinds 1 juli 2013. De nieuwe wet is evenwel nog
niet in werking getreden. Daarom kunnen de Belgische financiële
instellingen momenteel nog geen roerende voorheffing zoals bedoeld
door de nieuwe wet, inhouden bij een terugkoop, vereffening of
overdracht ten bezwarende titel.
Vandaar de vraag hoe de belasting geheven zal worden voor de

De overheid preciseerde ook de belastbare basis waarop de roerende
voorheffing ingehouden zal worden. In beginsel bestaat deze
belastbare basis uit het interestgedeelte van de meerwaarde die de
belegger realiseerde. Bedoeld zijn ‘de interesten, meerwaarden en
minderwaarden die worden voortgebracht door het actief van het
fonds dat wordt belegd in schuldinstrumenten’. Voor een gemakkelijke
lezing hebben we het in dit artikel evenwel over het ‘interestgedeelte’.
De belasting van 25% zal enkel toegepast worden op het interestgedeelte
op voorwaarde dat het fonds beschikt over alle informatie voor
het berekenen van de belastbare basis (interestgedeelte) voor de
gehele duurtijd, resp. vóór en na 1 juli 2013, waarin de belegger de
deelbewijzen aanhield.
Veel fondsen hebben evenwel de informatie over de historiek van
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Concreet:
1. de belegger heeft de deelbewijzen verworven vóór 1 juli 2008?
Dan wordt verondersteld dat hij die deelbewijzen pas in zijn bezit
heeft sinds 1 juli 2008.
• de berekening van het jaarlijkse fictief rendement vangt aan
vanaf 1 juli 2008.
2. de belegger verwierf de deelbewijzen na 1 juli 2008?
• het forfaitaire rendement wordt berekend vanaf de effectieve
datum van verwerving.

Blijft de vraag of het fonds, en dan zeker buitenlandse fondsen, de
historiek van zijn schuldinstrumenten sinds 1 juli 2008 - en dat zijn
dus de schuldinstrumenten waarop het percentage van 3% dient
toegepast - zal kunnen of willen terugvinden voor de Belgische
beleggers. Kan dat niet, dan is de aanrekening van het fictieve tarief
van 3% voor de berekening van het forfaitair rendement uiteraard ook
niet mogelijk. Het gevolg is dan dat de belegger belast zal worden
op de gehele meerwaarde, op een deel van de meerwaarde of zelfs
een bedrag dat hoger is dan de meerwaarde. Zie in dit verband de
Patrimoniale Actualiteit van 21 december 2012.
Wel willen we herhalen dat de belegger slechts effectief onderworpen
is aan de belasting:
• als hij een meerwaarde realiseert bij de vereffening van het
fonds of;
• als hij een meerwaarde realiseert bij de verkoop van de
deelbewijzen aan het fonds of aan derden.

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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het interestgedeelte van vóór 1 juli 2013 niet bijgehouden. Daardoor
zou meteen het geheel of een deel van de meerwaarde, gerealiseerd
door de belegger, belastbaar worden tegen 25%. Om dit ongewenste
gevolg te vermijden, voorziet de regering volgende maatregel in het
huidig wetsvoorstel: “de interesten die begrepen zijn in het verkregen
bedrag (worden) … berekend op basis van een fictief tarief voor
het jaarlijkse rendement vastgelegd op 3 pct. en toe te passen op
de investeringswaarde van de schuldvorderingen …voor de periode
begrepen tussen 1 juli 2008 en 1 juli 2013 en waarin deze werden
behouden. Het op deze wijze bepaalde bedrag wordt verminderd met
het gedeelte van de interesten die al in het voorkomend geval zijn
uitgekeerd”.

