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Verplichte aangifte van trusts, stichtingen
en andere 'offshore' structuren vanaf 2014

In het kader van de strijd tegen de fiscale
fraude en belastingontduiking legt de
wet van 30 juli 2013 houdende diverse
bepalingen (B.S. 1 augustus 2013, 2e
editie) aan natuurlijke personen de
verplichting op om bepaalde juridische
structuren, waarvan zij de oprichters
of economische begunstigden zijn, aan
te geven. Deze verplichting geldt vanaf
aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013).
Jean-Jacques Debacker
Head of estate planning knowledge center

De verplichting om bankrekeningen aan te geven die worden
aangehouden in het buitenland, dateert van 1996. Van 2013 dateert
de verplichting levensverzekeringscontracten afgesloten in het
buitenland, aan te geven. Daarnaast heeft de wetgever nu beslist om
vanaf het aanslagjaar 2014 een zelfde transparantie in het leven te
roepen voor trusts, stichtingen en andere ‘offshore’ stucturen.

Welke juridische structuren zijn geviseerd?
Twee soorten juridische structuren worden door de nieuwe wet
geviseerd :
● de trusts, de stichtingen en de juridische structuren gerelateerd aan
trusts en stichtingen zoals bijvoorbeeld fiduciaires;

●

 e buitenlandse vennootschappen of de buitenlandse verenigingen
d
zonder rechtspersoonlijkheid opgericht op een analoge wijze als
een Belgische vennootschap evenals de rechtspersonen zonder
winstoogmerk in het buitenland.

Een Koninklijk Besluit zal een exhaustieve lijst publiceren van de
geviseerde vennootschappen en verenigingen. Dit Koninklijk Besluit
zou zich kunnen baseren op de bijlage van het voorstel van Richtlijn
van de Raad houdende de aanpassing van de richtlijn 2003/48/CE
betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm
van rentebetaling.
Op basis van de memorie van toelichting is het onderscheidende
element voor trusts, stichtingen en gerelateerde juridische structuren
dat er een afstand van eigendom ontstaat zonder onmiddellijke,
effectieve en equivalente tegenprestatie.
Daarom zijn de inbrengen in gemeenschappelijke beleggingsfondsen
bijvoorbeeld niet geviseerd: dit betreffen immers onverdeeldheden.
Evenmin geviseerd, aldus een bevestiging door de Staatssecretaris
voor bestrijding van de sociale en fiscale fraude, zijn de stichtingen
naar Belgisch recht aangezien de begunstigden van deze Belgische
structuren gekend zijn. De staatssecretaris voegde daar wel aan toe
dat juridische structuren zonder rechtspersoonlijkheid, opgericht in
ons land met als bedoeling belastingen te ontwijken, wel geviseerd
worden. Het blijft echter onduidelijk welke structuren dan bedoeld
worden.
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Met welk doel?
Tijdens de parlementaire werkzaamheden erkende de staatssecretaris
voor bestrijding van de sociale en fiscale fraude dat deze maatregel
van fiscale transparantie ingegeven was om de fiscale regularisatie
aan te moedigen van fiscale latenties in hoofde van de oprichters en
begunstigden van dergelijke structuren.

De toepassing van deze bepaling heeft tot gevolg dat transfers van
roerende waarden en sommen geld naar belastingsparadijzen niet
tegenstelbaar gemaakt worden aan de fiscus.
Op deze manier zou een belastingplichtige die, bijvoorbeeld, een
trust zou hebben opgericht op de Kanaaleilanden, waaraan hij een
portefeuille van roerende waarden overmaakte om de roerende
voorheffing in België te ontwijken, in ons land alsnog belast kunnen
worden op het fictief rendement van deze portefeuille. Als gevolg van
de verplichte aangifte van de trust zal de belastingplichtige niet meer
kunnen hopen te ontsnappen aan de aandacht van de fiscus.

Welke sancties bij niet-aangifte?
●

Ter herinnering, een nieuwe procedure voor regularisatie van fiscale
latenties is in werking getreden sinds 15 juli 2013 en loopt af op 31
december 2013 (zie de Patrimoniale Actualiteit van 5 juli 2013). Deze
procedure maakt het mogelijk om, bijvoorbeeld, niet-aangegeven
nalatenschappen of zelfs kapitalen die voortkomen uit ernstige en
georganiseerde fiscale fraude, opnieuw in het legale circuit te brengen.

●

●

 e sanctie in geval van louter verzuim van aangifte lijkt zich te
D
zullen beperken tot een administratieve boete.
Bij verzuim van aangifte, gelijkgesteld met een verzuim van aangifte
van inkomsten, kunnen belastingverhogingen toegepast worden.
In de hypothese dat het verzuim van aangifte een ernstige fiscale
fraude wil verbergen, kunnen belastingverhogingen worden
toegepast. Ook zijn dan strafrechtelijke sancties voorzien en die
kunnen gaan van een boete tot gevangenisstraffen.

De verplichte aangifte van trusts, stichtingen en vennootschappen
gevestigd in fiscale paradijzen, zou de fiscus ook kunnen inspireren tot
een veel bredere toepassing van artikel 344, §2, WIB92.
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 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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De verplichting tot aangifte zal rusten op:
● de natuurlijke persoon die de juridische structuur heeft opgericht;
● 
de persoon die goederen en rechten heeft ingebracht als hij of zij
niet de oprichter is;
● 
de personen die er de economische begunstigde van zijn, onder
andere, maar niet enkel, door erfenis.

