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Belasting van obligatiefondsen
zonder Europees paspoort:
ook de fondsen met kapitaalgarantie op
eindvervaldag geviseerd

Wij ontvingen al een aantal
vragen over de nieuwe belasting
van obligatiefondsen zonder
Europees paspoort (1). Lees
hier alvast de belangrijkste
antwoorden.

Nguyen Nhuy
estate planner

Bepaalde obligatiefondsen hebben een vaste vervaldag. Wordt de nieuwe belasting geheven op het
moment van terugbetaling op vervaldag?
De nieuwe belasting wordt geheven op het moment van terugbetaling
op vervaldag mits het fonds uiteraard beantwoordt aan de
taxatiecriteria : minstens 25% beleggen in schuldinstrumenten,…).
Een fonds (of een compartiment van het fonds) met of zonder
Europees paspoort wordt effectief op zijn vervaldag vereffend. De
vereffening van het fonds geldt als één van de belastbare feiten
van de nieuwe belasting. Belangrijk is evenwel dat geen taks op
beursverrichtingen (T.O.B.) verschuldigd is bij terugbetaling op
vervaldag.

De andere belastbare feiten van de nieuwe belasting zijn:
• de terugkoop door het fonds of;
• de overdracht van de deelbewijzen ten bezwarende titel (2).
De schenking van deelbewijzen op zich is geen belastbaar feit voor de
nieuwe belasting. Let wel: draagt de begiftigde van een schenking zijn
deelbewijzen over (of doet hij dat bij de vereffening van het fonds), dan
wordt de periode waarin hijzelf de deelbewijzen aanhield, verlengd
met de periode waarin de oorspronkelijke schenker de deelbewijzen
aanhield.

De terugbetaling op vervaldag is dus een belastbaar
feit voor de nieuwe belasting? Heb ik er dan geen fiscaal belang bij mijn deelbewijzen over te dragen vóór
de terugbetaling op vervaldag?
Neen. De overdracht vóór de terugbetaling op vervaldag geeft
aanleiding tot de nieuwe belasting. Er is bovendien een extra nadeel.
Bij een overdracht vóór de terugbetaling op vervaldag bent u ook taks
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Zie onze patrimoniale actualiteit van 18 juli 2013.
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De terugkoop en de overdracht ten bezwarende titel, die belastbare oorzaken zijn
van de nieuwe belasting, komen verder in de tekst onder het algemene begrip
« overdracht ».
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op beursverrichtingen (T.O.B.) verschuldigd. Die bedraagt bijv. 1% voor
de terugkoop van kapitalisatiefondsen op de lijst van de FSMA. Die
T.O.B. is evenwel niet verschuldigd bij de terugbetaling op vervaldag.

meerwaarde afkomstig is van de onderliggende belegging in ‘aandelen,
beursindex, munten, grondstoffen, …’. Oorzaak is ook hier de zerobond
die aangewend wordt voor de kapitaalgarantie op vervaldag.

Heeft de invoering van de roerende voorheffing i.v.m.
de fondsen zonder Europees paspoort een impact op
de taks op beursverrichtingen?

Waar wordt de nieuwe belasting op geheven?

Neen, de heffingsregels voor de taks op beursverrichtingen zijn
identiek voor de fondsen met Europees paspoort en de fondsen
zonder Europees paspoort.

Ik bezit een fonds zonder Europees paspoort met
gegarandeerd kapitaal op vervaldag. Worden deze
fondsen geviseerd?
Neem bijvoorbeeld FORTIS B FIX 2006 Equity 18 Triple Five Plus
met kliks. Tot en met 30 juni 2013 was een dergelijk fixfonds niet
onderworpen aan belasting, op de taks op beursverrichtingen na.
De reden was net dat dit fonds geen Europees paspoort bezit (3).
Ook dit fonds valt sinds 1 juli 2013 evenwel onder de nieuwe
regeling. De verklaring:
• dit type fonds belegt in een zgn. zerobond. Die heeft tot doel het
kapitaal op vervaldag te garanderen;
• een zero bond is evenwel een schuldinstrument;
• dit schuldinstrument vertegenwoordigt in principe meer dan
25% van het actief belegd door het fonds, ondanks het element
‘equity’ in de benaming die anders doet vermoeden.
• omwille van dat feit kan de nieuwe belasting ontstaan als gevolg
van
• de vereffening van het fonds;
• de terugkoop van het fonds of;
• de overdracht ten bezwarende titel van de deelbewijzen.
Zal de nieuwe belasting effectief verschuldigd zijn op deze
momenten? Ja, maar altijd op voorwaarde dat de belegger een
meerwaarde realiseerde. Dat de belegger zijn initiële inbreng
recupereert, is niet voldoende om de belasting te doen ontstaan.
Geldt dit ook voor fixfondsen zonder Europees paspoort maar met
gegarandeerd kapitaal op vervaldag en een looptijd korter dan 8 jaar
en één dag?
Inderdaad. Tot 30 juni 2013 (4) waren zij die belasting niet verschuldigd,
maar dat veranderde vanaf 1 juli 2013, óók als de potentiële

(3)

En eveneens omdat een dergelijk fonds, dat een gegarandeerd minimaal rendement
voorziet, een duurtijd heeft van langer dan acht jaar.

(4)

Omdat geen gegarandeerd minimaal rendement wordt voorzien.

In beginsel bestaat de belastbare basis uit de zgn. ‘Taxable Income per
Share’ (hierna de TIS genoemd). Die bestaat uit:
• de interesten,
• de meerwaarden en
• de minderwaarden
• als resultaat van het actief van het fonds dat belegd wordt in
schuldinstrumenten.
Beschikt een fonds over alle informatie voor het berekenen van de
TIS, dan betreft de roerende voorheffing van 25% enkel en alleen
die TIS.
In een eerdere Patrimoniale Actualiteit signaleerden we reeds
dat veel fondsen de informatie over de historiek van de TIS
voor de periode 1/7/2008 tot 1/7/2013 niet bijhielden. Voor die
betrokken periode van bezit gaat de wetgever uit van een forfaitair
jaarlijks rendement van 3 pct. op de investeringswaarde van de
schuldvorderingen die het fonds aanhoudt.
Het is zeker voor buitenlandse fondsen allesbehalve gemakkelijk
om de historiek van alle vorderingen sinds 1 juli 2008 terug te
vinden. De fiscale administratie bevestigde daarom per circulaire (5)
een soepeler regeling te zullen toepassen:
• bedoelde 3% geldt niet op de investeringswaarde van de
vorderingen;
• zij geldt op de investerings- of aankoopwaarde van de
deelbewijzen op datum van de aankoop (of ten vroegste op 1 juli
2008), vermenigvuldigd met het percentage van de activa dat
het fonds rechtstreeks of onrechtstreeks geïnvesteerd heeft in
schuldvorderingen op 30.06.2013;
• kunnen die investerings- of aankoopwaarden evenmin bepaald
worden, dan wordt uitgegaan van de inventariswaarde van de
deelbewijzen op datum van de aankoop (of ten vroegste op
1 juli 2008).

Een praktisch voorbeeld voor een forfaitair rendement.
1. Een belegger verwierf deelbewijzen vóór 1 juli 2008. Het fonds
bezit 70% in schuldvorderingen op 30 juni 2013.
Deze belegger wordt geacht de deelbewijzen pas te bezitten vanaf
1 juli 2008. De berekening van het jaarlijkse fictief rendement voor
de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 zal trouwens ook

(5) Circulaire Ci. RH. 231/629.328 van 25 oktober 2013
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pas ingaan vanaf 1 juli 2008. Is geen verdere informatie voorhanden,
dan geldt het percentage van 3% op de inventariswaarde van het
fonds op 1 juli 2008 vermenigvuldigd met 70%.

Maar nogmaals: de belegger betaalt pas effectief belastingen als
hij een meerwaarde realiseert op:
• het ogenblik van de vereffening van het fonds of;
• bij de verkoop van de deelbewijzen aan het fonds of aan derden.

2. Een belegger verwierf de deelbewijzen na 1 juli 2008 maar vóór
1 juli 2013.
Bijlage: het schema als bijlage schetst de respectieve belastbare basissen voor fondsen met of zonder Europees
paspoort.

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 20725 • Photo header : © GO US Photography/GraphicObsession

Het forfaitaire rendement voor de periode 1 juli 2008 tot en met 30
juni 2013 wordt berekend vanaf de effectieve datum van verwerving.
Is geen verdere informatie voorhanden, dan geldt het percentage van
3% eveneens op de inventariswaarde van het fonds op 1 juli 2008
vermenigvuldigd met 70%.

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 FFSMA-nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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Belastbare basis (BB) van de roerende voorheffing bij verkoop of inkoop van deelbewijzen of bij vereffening van
obligatiefondsen MET Europees paspoort en obligatiefondsen buiten de EER (art 19 bis WIB92)
Bewijs aankoop/schenking geleverd EN ingecodeerd vóór de verkoop? (1)
Ja

Nee

Kan de beheerder van het fonds de rentecomponent (2) bepalen voor de volledige bezitsduur
(theoretische start: 1 juli 2005)?

Aankoop wordt
geacht te zijn gedaan
op 1.7.2005 voor
de berekening van
de meerwaarde
en van de
rentecomponent (2)

Ja

Nee

Belastbare basis is
rentecomponent (2)
(maximum: de
gerealiseerde
meerwaarde)

percentage schuldvorderingen van het fonds gekend?

Ja

Nee

Kan de meerwaarde bepaald worden?

Kan de meerwaarde bepaald worden?

Ja

Nee

forfaitaire
forfaitaire
belastbare basis = belastbare basis =
% schuldvorderingen % schuldvorderingen
x verkoopprijs
x meerwaarde

Ja

Nee

forfaitaire
belastbare basis =
volledige
meerwaarde

forfaitaire
belastbare basis =
verkoopprijs

(1)

Speciale aandacht voor fondsen die niet bij BNP Paribas Fortis werden aangekocht en waarvoor de aankoop- of inschrijvingsbewijzen ontbreken.

(2)

Rentecomponent: interesten en meerwaarden (min minwaarden) op schuldvorderingen aangehouden door het fonds.

BIJLAGE
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Belastbare grondslag (BG) van de roerende voorheffing (RV) bij verkoop of inkoop van delen of bij vereffening
van Europese obligatiefondsen (1) ZONDER Europees paspoort (artikel 19 bis WIB/92) (effecten op effectenrekening in België op naam van een Belgische rijksinwoner)
Bewijs verwerving/schenking aangeleverd en ingevoerd voor de verkoop? (2)
Ja

Nee

Fonds waarvan de beheerder het interestgedeelte
kan berekenen vóór 1/07/2013 ?

Verwerving wordt geacht te zijn gebeurd op 1/07/2008 voor de
berekening 'meerwaarde' en voor berekening 'interestgedeelte' (3)

(3)

Ja

Nee

BG vóór 01/07/2013:
werkelijk interestgedeelte (3) berekend van
01/07/2008 (ten vroegste) tot 30/06/2013 (5)

BG vóór 01/07/2013:
forfaitaire BG (4) berekend van 1/07/2008
(ten vroegste) tot 30/06/2013 (5)

Na 30/06/2013: werkelijk interestgedeelte (3) beschikbaar ?

Ja

Nee

B.G. = Werkelijk interestgedeelte (3)
berekend vanaf 01/07/2013 (of vanaf
01/07/2008 ten vroegste indien
rentecomponent berekend vanaf die
datum) tot aan de verkoop/inkoop/
vereffening (5)?

% schuldvorderingen van de fondsen
gekend?

Ja

Nee

Meerwaarde bepaalbaar bij verkoop?

Meerwaarde bepaalbaar bij verkoop?

Ja

Nee

Ja

Nee

forfaitaire BG =
% schuldvorderingen
x meerwaarde

forfaitaire BG =
% schuldvorderingen
x verkoopprijs

forfaitaire BG =
totale meerwaarde

forfaitaire BG =
verkoopprijs

(1) Fondsen niet gevestigd in de Europese Economische Ruimte en die geen Europees paspoort hebben, waren reeds eerder geviseerd door de roerende voorheffing op fondsen. Voor deze

fondsen, zie het schema voor fondsen met paspoort.

(2) Opgelet bij, onder andere, de fondsen aangekocht of onderschreven bij een andere bank indien de aankoop- of inschrijvingsbewijzen ontbreken.

(3) Interestgedeelte (werkelijk): interesten en meerwaarden (min minderwaarden) op schuldvorderingen aangehouden door de fondsen

(4) De forfaitaire belastbare grondslag voor de periode vóór 1 juli 2013 wordt bepaald aan de hand van een fictief jaarlijks rendement van 3% op de investeringswaarde van de

schuldvorderingen die door de fondsen worden aangehouden. De administratie zal desalniettemin aanvaarden dat het percentage van 3% wordt toegepast rekening houdend met de
aankoop- of beleggingswaarde (of de inventariswaarde van het fonds ten vroegste op 1/07/2008) vermenigvuldigd met het percentage van schuldvorderingen aangehouden door het
fonds op 30/06/2013.
(5) De som BG vóór 1 juli 2013 en BG na 30 juni 2013 wordt beperkt tot de door de verkrijger verwezenlijkte meerwaarde.

BIJLAGE

