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Aantal discriminaties
inzake registratie- en
successierechten weggewerkt

De verschillende Gewesten voeren
enkele nieuwe regels in voor de
registratie- en successierechten:
• het Vlaams Gewest schakelt
de fiscale tarieven in de
successierechten
voor
stiefkinderen gelijk aan die
voor ‘gewone’ kinderen;
• het Waals Gewest verruimt
in
belangrijke
mate
het
toepassingsgebied
van
de
verlaagde
tarieven
voor
Anne Catherine Jentges
schenkingen van roerende
estate planner
goederen;
• het Vlaams en het Waals Gewest wijzigen allebei de
waarderingsregels van effecten voor de berekening van de
successierechten.
Al deze maatregelen beogen discriminaties in de huidige regelgeving
weg te werken.
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Stiefkinderen in Vlaanderen: een noodzakelijke
verruiming
Voor stiefkinderen gelden in het Vlaams Gewest de tarieven in rechte
lijn in de successierechten. Dat is ook het geval voor ‘gewone’ kinderen.
Deze gelijkstelling bestaat voor de kinderen van de echtgenoot en
voor de kinderen van de samenwonende partner . Ze geldt in de twee
richtingen:
• verkrijgingen door de stiefouder;
• verkrijgingen door het stiefkind.
Wel verschilde de toepassing van de tarieven in rechte lijn tussen de
samenwonende partner en het stiefkind in geval van vooroverlijden van
de ouder van het stiefkind. Die gelijkschakeling gold enkel als de ouder
en de stiefouder gehuwd waren op het ogenblik van het vooroverlijden
van de ouder. Waren ze niet gehuwd, dan was er geen gelijkschakeling.
Het stiefkind betaalde in dat geval de hogere tarieven als het erfde van
de samenwonende partner. Het Grondwettelijk Hof kwalificeerde deze
verschillende behandeling op 20 december 2012 als ongrondwettelijk.
De Vlaamse decreetgever pakte op 5 juli 2013 (Programmadecreet 5 juli
2013, B.S. 30 juli 2013) deze discriminatie aan. Als resultaat daarvan
geniet de relatie stiefkinderen/stiefouders de tarieven in rechte lijn ook
bij vooroverlijden van de samenwonende ouder van het stiefkind. Deze
correctie geldt voor alle overlijdens sinds 20 december 2012.

De samenwonende partner is in deze context diegene met wie men wettelijk samenwonend is of diegene met wie men reeds minstens één jaar samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert.
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Roerende schenking in Wallonië
Enkele jaren terug vervingen Gewesten hun tarieven in de
schenkingsrechten van roerende goederen door verlaagde en vlakke
tarieven. In het Waals Gewest bedragen deze tarieven 3,3, 5,5 en 7,7%.
Maar anders dan het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, beperkt het Waals Gewest de toepassing van deze verlaagde
en vlakke tarieven voor roerende schenkingen tot een aantal
welomschreven roerende goederen.
• De verlaagde en vlakke tarieven gelden bijvoorbeeld niet voor
alle financiële instrumenten. De wet hanteert een beperkende
opsomming. Aandelen van een patrimoniumvennootschap waren
bijvoorbeeld uitgesloten. U kon ze dus wel schenken maar enkel
tegen de progressieve schenkingsrechten .
• Een tweede uitsluiting van de verlaagde tarieven betreft
enerzijds de roerende schenkingen met voorbehoud van
vruchtgebruik en anderzijds de schenking van vruchtgebruik.
De verlaagde tarieven gelden enkel voor geschonken goederen
uit de hierboven al aangehaalde beperkende lijst van financiële
instrumenten. Zo geniet de schenking met voorbehoud van
vruchtgebruik van een beursgenoteerd aandeel of obligatie
wel het verlaagd tarief. De schenking van een som geld of een
kunstwerk valt niet onder het verlaagd tarief. U betaalt daarvoor
de progressieve schenkingsrechten.
Een ontwerp van decreet van het Waals Gewest beoogt deze tweede
uitsluiting te schappen. Alle roerende goederen met voorbehoud van
vruchtgebruik of blote eigendom zouden dus geschonken kunnen
worden tegen de verlaagde tarieven in de schenkingsrechten.
Financiële instrumenten van buiten de beperkende lijst blijven evenwel
onderworpen aan de progressieve schenkingsrechten. De aangehaalde
aandelen van de patrimoniumvennootschap blijven dus uitgesloten.
Let wel: dit Waals decreet is nog niet definitief gestemd. Wijzigingen
blijven dus mogelijk.
2 3,3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners;
5,5% voor schenkingen aan broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten; 7,7% voor
schenkingen aan andere personen.

Waardering effecten in nalatenschap
In het Vlaams Gewest golden twee verschillende stelsels om de
verschuldigde successierechten te kennen voor geërfde openbare
effecten:
• courante (Belgische) effecten werden gewaardeerd volgens de
noteringen in de Prijscourant. Die werden samengesteld door de FOD
Financiën en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
• minder courante, lees: buitenlandse, effecten die niet in
de Prijscourant staan, worden gewaardeerd op basis van
koersinformatie in de gespecialiseerde pers.
• in beide gevallen mocht u uitgaan van de gemiddelde koers van de
maand van het overlijden of van de gemiddelde koers in één van
de twee maanden daarna.
Vanaf 1 augustus 2013 worden openbare effecten voortaan
gewaardeerd tegen de beurswaarde op de dag van het overlijden of 1
maand na het overlijden of 2 maanden na het overlijden. U hoeft ook
niet langer de gemiddelden te berekenen; enkel de slotkoers op de
gekozen datum is van belang.
De beurswaarde is de slotkoers gepubliceerd in de gespecialiseerde
pers. Dat kan eventueel zelfs online. U moet wel de gekozen
informatiebron en de datum uitdrukkelijk vermelden in de aangifte
nalatenschap.
Het Waals Gewest neemt zich voor de regels de waardering van
effecten in het kader van de successierechten te wijzigen vanaf 1
januari 2014. Ook hier mogen de erfgenamen van een nalatenschap
die openvalt in het Waals Gewest, de openbare effecten waarderen
tegen de beurswaarde van deze effecten op: de dag van het overlijden
of 1 maand na het overlijden of 2 maanden na het overlijden.
Het ontwerp van decreet voor deze wijziging is, net zomin als het
hiervoor aangehaalde decreet op de wijziging van de schenkingsrechten
in het Waals Gewest, al definitief gestemd. Ook hier zijn dus nog
wijzigingen mogelijk.
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? Schrijf 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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Wel even opletten. Deze gelijkschakeling van stiefkinderen met
‘gewone’ kinderen betreft enkel de fiscale behandeling. Tot nader order
heeft het stiefkind geen automatisch erfrecht, wat ‘gewone’ kinderen
dus wel hebben. Een stiefkind kan enkel erven van de stiefouder als bijv.
een testament of een andere regeling dat mogelijk maakt. Minister van
Justitie Turtelboom kondigde reeds aan hier werk van te willen maken.
Wij blijven het voor u volgen.

