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Naar een terugbetaling van de belasting op
de omzettingen van effecten aan toonder ?

De belasting op de omzetting van effecten
aan toonder is in strijd met het Europees
recht. Dat besliste het Europees Hof van
Justitie in een recent arrest. Worden de
onterecht betaalde belastingen terugbetaald?

Deze nieuwe belasting kwam als een heuse verrassing voor veel
beleggers. Daarom trokken die enkele weken voor de wet in werking
trad, massaal naar de emittenten met de vraag om hun aandelen
om te zetten in aandelen op naam. Wie een omzetting wilde naar
gedematerialiseerde effecten, trok al even massaal naar de loketten
van de banken. Zij wilden de effecten die nog in een bankkluis lagen
en die niet automatisch omgezet waren in gematerialiseerde effecten,
op de valreep alsnog omzetten. Wie slecht geïnformeerd was, of niet
tijdig voorzieningen had kunnen treffen of het moment had gemist,
was uiteraard wel het slachtoffer. Die betaalde jammer genoeg 1%
(2012) of 2% (2013) belasting op de waarde van de omgezette effecten.

Ter herinnering: de vorige regering voerde als één van haar eerste
beleidsdaden een belasting in op de omzetting van effecten aan
toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam. Het
percentage bedroeg 1% voor de omzettingen uitgevoerd in 2012 en 2%
voor de omzettingen in 2013. Als basis voor deze beslissing diende
de wet van 14 december 2005 ‘houdende de afschaffing effecten aan
toonder’.

Een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie wakkert evenwel
de hoop aan dat zij deze belasting zullen recupereren.

Jean-Jacques Debacker,
head of estate planning
knowledge center

Wat vooraf ging

De omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten
of in effecten op naam moest gebeuren uiterlijk 31 december 2013.

Rechtsmiddelen
Een strijdvaardige belastingbetaler tekende beroep aan tegen deze
belasting. Hij deed dat voor het Grondwettelijk Hof, dat op 16 mei
2013 een prejudiciële vraag stelde aan het Europees Hof van Justitie:
is deze belasting verenigbaar met de Europese Richtlijn over de
indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal?
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Het Europees Hof van Justitie (arrest van 09/10/2014, zaak C-299/13)
heeft beslist dat het Europees recht zich verzet tegen de invoering
van een belasting op de omzetting van effecten aan toonder in
gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam. Deze uitspraak
ligt in lijn met beslissingen die België al eerder veroordeelden zoals
die over de belasting op beursverrichtingen of de afleveringen van
effecten aan toonder.

Terugbetaling ?
Het Grondwettelijk Hof kent nu het standpunt van het Europees Hof
van Justitie. Het zal er sowieso rekening mee moeten houden bij zijn
eindbeslissing.
De mogelijkheid bestaat dat het Grondwettelijk Hof de wet volledig
vernietigt. Daardoor zou de staat de ten onrechte geïnde belasting
volledig moeten terugbetalen aan de belastingschuldigen.
Dat zijn :
• de professionele tussenpersonen (de banken) voor de effecten aan
toonder die ingeschreven werden op een effectenrekening;
• de ondernemingen die de effecten hebben uitgegeven, als het gaat
om aandelen die neergelegd zijn in het kader van hun omzetting in
aandelen op naam.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

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.

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 027936319475

Het is duidelijk dat de banken de eventueel terugbetaalde belastingen
in voorkomend geval zullen teruggeven aan de spaarders die de
belasting betaalden.

