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Europees Hof bepaalt:
discretionair vermogensbeheer BTW-plichtig

Een recent arrest van het
Europees Hof van Justitie
verplicht tot ruimere toepassing
van BTW voor discretionair
portefeuillebeheer.
Bij discretionair portefeuillebeheer
vertrouwen cliënten hun effecten
toe aan een financiële instelling.
Deze instelling beheert dan, in
naam en voor rekening van de
cliënten, de effecten op basis van
Xavier Nélis
een vooraf vastgelegd risicoprofiel
director competence center
estate planning
en strategie. Daarvoor betalen de
cliënten een vergoeding in de vorm
van een percentage van de waarde van het beheerd vermogen. Die
vergoeding dekt eigenlijk twee soorten activiteiten:
1. het eigenlijke vermogensbeheer (onderworpen aan BTW);
2. het kopen en verkopen van effecten in het kader van het
vermogensbeheer (tot voor kort niet onderworpen aan BTW).
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Hof van Justitie, 19 juli 2012, zaak C-44/11 ‘Deutsche Bank’.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde recent (1) dat beide twee
activiteiten nauw met elkaar verbonden zijn waardoor ze feitelijk
één enkele, ondeelbare economische prestatie vormen. Gevolg is
dat de BTW in het kader van een overeenkomst voor discretionair
vermogensbeheer voortaan verschuldigd is op de volledige
vergoeding, dus inclusief het gedeelte voor de aan- en verkoop van
effecten.

Praktische gevolgen van het arrest
Belangrijk gevolg is de toepassing van de BTW op de vergoeding voor
de tussenkomst van de bank in het onderdeel ‘transacties’ in het
kader van discretionair vermogensbeheer. Het heeft geen belang of
die vergoeding forfaitair of per transactie wordt betaald.
BNP Paribas Fortis past het nieuwe arrest vanaf 1/1/2014 toe voor de
betrokken vergoedingen.

En wat met adviserend beheer?
Vooralsnog is niet duidelijk of dit arrest gevolgen heeft voor
contracten van adviserend beheer. Bij dergelijke contracten verbindt
de financiële instelling zich er enkel tot advies aan cliënten voor het
aankopen of verkopen van effecten. De betrokken cliënten beslissen
zelf, op basis van dit advies, of zij zullen overgaan tot de aankoop en/
of verkoop van effecten.
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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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