PATR IMO N IA LE AC TUA LIT E I T

Betaalt u te veel belastingen op uw tweede
verblijf in het buitenland? Ongetwijfeld

Anne-Catherine Wauthoz,
estate planner

Bij de ontvangst van de jaarlijkse
belastingberekening merkten een
aantal lezers beslist een ongelijke
behandeling:
• niet verhuurde onroerende goederen
in België of onroerende goederen
verhuurd aan privépersonen, worden
belast op basis van het kadastraal
inkomen;
• niet verhuurde onroerende goederen
in een andere staat dan België, worden
belast op basis van hun huurwaarde of,
als ze verhuurd zijn, op basis van de
effectief ontvangen huur.

Een recent arrest van het Hof van Justitie (11 september 2014,
C-489/13) beoordeelde deze praktijk als strijdig met het vrij
verkeer van kapitaal.

Het probleem geïdentificeerd
Het kadastraal inkomen is doorgaans lager dan de reële huurwaarde.
Het wordt vastgesteld op basis van de huurprijzen in een welbepaalde
periode. Ons land neemt als referentieperiode de huurprijzen in de
jaren … ‘70. Ter compensatie van een al vele jaren ontbrekende
update van de gegevens, indexeert de overheid elk jaar het kadastraal

inkomen. Ondanks deze indexering hinkt het kadastraal inkomen
evenwel ver achterop bij de huurwaarde.

Voorbehoud van het Europese Hof van Justitie
Dit verschil tussen kadastraal inkomen en reële huurwaarde als
grondslag voor de belastbare basis kan leiden tot een zwaardere
belasting. Wij verklaren ons nader.
Stel dat u een tweede verblijf hebt in Frankrijk. België heeft een
dubbel belastingverdrag met Frankrijk. Het onroerend inkomen
van dit tweede verblijf is reeds belast in Frankrijk. In België wordt
het vrijgesteld, maar … het telt toch mee voor de bepaling van de
aanslagvoet voor de andere inkomsten die belastbaar zijn in België,
bijvoorbeeld beroepsinkomsten of inkomsten uit pensioen. U ziet het
probleem: doordat dit buitenlands onroerend inkomen bij uw andere
inkomsten komt, verhoogt uw globale belastbare basis. Daardoor
kunt u in een hogere belastingschijf terechtkomen. Het fiscale jargon
heeft het dan over ‘progressievoorbehoud’.
Door uit te gaan van de huurwaarde om de belastbare grondslag
voor een niet verhuurd onroerend goed in het buitenland te
berekenen, eerder dan van het kadastraal inkomen om de belastbare
grondslag te berekenen voor een niet verhuurd onroerend goed in
België, kunnen er zwaardere fiscale gevolgen zijn voor de Belgische
belastingplichtige. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dit
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De Belgische wetgever zal in de toekomst werk moeten maken
van een harmonisatie van de berekeningswijze van de belastbare
grondslag voor onroerende goederen, ongeacht hun ligging: in België
of in het buitenland. Dit wordt geen eenvoudige opdracht. Niet alle
landen kennen immers de notie van kadastraal inkomen. En zelfs
landen die die notie wél kennen zoals Frankrijk, hanteren heel
andere criteria om het te berekenen.

Oók bij een belasting tegen de maximale marginale
aanslagvoet
U zag in welke mate de aangifte van buitenlandse onroerende
inkomsten de aanslagvoet van toepassing op de andere inkomsten
kan beïnvloeden. U denkt misschien dat dit geen gevolgen zal
hebben als u reeds belast wordt tegen de maximale marginale
belastingvoet van 50% op uw andere inkomsten. Ter herinnering:
voor het inkomstenjaar 2015 bereikt u deze aanslagvoet al bij een
belastbaar inkomen van meer dan 37.750 euro. De toevoeging van
een buitenlands onroerend inkomen uit een land met een verdrag zal
uw andere belastbare inkomsten niet doen overhellen naar een nog
hogere belastingschijf, want die is er niet. Wellicht denkt u bijgevolg
geen nadeel te ondervinden omdat u niet getroffen zou zijn door de
geschetste problematiek.
We zijn evenwel van mening dat deze redenering foutief kan
zijn. U moet immers rekening houden met de dynamiek van de
belastingberekening voor natuurlijke personen:
• in een eerste fase: zijn er buitenlandse onroerende inkomsten,
dan worden die geglobaliseerd met de andere inkomsten van de
belastingplichtige en belast tegen de progressieve aanslagvoeten;
• in een tweede fase: de buitenlandse onroerende inkomsten worden
vrijgesteld van belastingheffing. Deze vrijstelling gebeurt door de
verschuldigde belasting, berekend in de eerste fase, te verminderen
met het gedeelte van deze belasting dat betrekking heeft op het
belastbaar onroerend inkomen. Daarbij gaat de administratie
evenwel uit van een gemiddelde van de aanslagvoeten. Het

onderdeel van de belasting dat betrekking heeft op het buitenlands
onroerend goed en dat af gaat van de globale belasting, wordt dus
niet berekend tegen de marginale belastingvoet!
De vrijstelling zal dus niet volledig zijn. De belastingplichtige
in België zal bijgevolg meer belastingen betalen naarmate zijn
buitenlands onroerend inkomen groter is. Dat is zelfs het geval als
de belastingplichtige, zelfs buiten het buitenlands onroerend inkomen
om, al belast wordt tegen de maximale belastingvoet.
Daaruit concluderen we dat de discriminatie in veel gevallen vast zal
komen te staan, zelfs voor belastingplichtigen die in eigen land en
zonder rekening te houden met het buitenlands onroerend inkomen,
de maximale marginale rentevoet betalen.

Wat kunt u doen?
Een wetswijziging is nog niet meteen voor morgen. Intussen kunnen
de Belgische belastingplichtigen met een (tweede) verblijf in de
Europese Unie proberen om de belastingen die zij teveel betaalden te
recupereren. Dat kan:
• via een verzoekschrift dat zij indienen binnen de 6 maanden
vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet of
kennisgeving van de aanslag of;
• via een verzoek tot ontheffing van ambtswege. Dat moet u indienen
binnen de 5 jaar na de 1ste januari van het jaar waarin de belasting
is gevestigd.
Let wel: getuige een recent perscommuniqué lijkt de administratie van
belastingen niet geneigd zich in dit verband ‘soepel’ op te stellen. Het
is verre van uitgesloten dat een procedure voor de rechtbank nodig zal
zijn om zijn gelijk te halen.

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
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in strijd met het vrij verkeer van kapitaal. Volgens het Hof kan
de Belgische fiscale wet Belgische residenten weerhouden om
onroerende investeringen te doen in een andere lidstaat. Vandaar
dat het Hof in een Europese context voorbehoud aantekent tegen
de notie ‘huurwaarde’ als grondslag voor de berekening van de
belasting van een niet verhuurd onroerend goed in een ander land.

