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Patrimoniale actualiteit:
nieuwe fiscale behandeling van uw
dividenden op buitenlandse aandelen?

Elke voorzichtige belegger spreidt
zijn effectenportefeuille. Dat doet hij
o.a. door effecten van verschillende
activaklassen en sectoren te
combineren
maar
ook
door
geografisch te spreiden. Probleem
Laurence Firket, estate planner
is evenwel dat de dividenden van
buitenlandse aandelen doorgaans
zwaarder belast worden dan die van Belgische oorsprong. Eerst heft
de fiscus van de buitenlandse vennootschap (bronstaat) belasting
waarna de Belgische fiscus op zijn beurt belastingen heft. Die laatste
doet dat in de hoedanigheid van fiscale autoriteit van het land waar
de ontvanger van de dividenden zijn domicilie heeft. Maar er is
verbetering op til.

Stel: een Belgische belegger kocht een aandeel van GDF Suez. Bij de
inning van zijn dividend betaalt hij twee keer belasting. Hij doet dat een
eerste keer aan de bron in Frankrijk, een tweede keer in zijn woonstaat
België.

Effecten van dubbele taxatie vaak getemperd …
Slechts enkele landen heffen geen belasting aan de bron. De
buitenlandse voorheffing verschilt van land tot land.
België sloot met heel wat landen internationale overeenkomsten af om
die dubbele belasting te vermijden. Deze dubbelbelastingverdragen
voorzien een belasting van de dividenden in de woonstaat van de
begunstigde (in ons voorbeeld: België) maar zij handhaven het recht
van de bronstaat om te belasten in het land van oorsprong (in ons
voorbeeld: Frankrijk).
Over het algemeen blijft deze
conventioneel beperkt tot 15%.

buitenlandse

bronbelasting

Terug naar ons voorbeeld: het brutodividend van 100 euro van onze
Belgische belegger wordt in Frankrijk belast tegen 15%. Blijft een
nettodividend van 85 euro. Dat belast de Belgische fiscus tegen 25%.
De begunstigde houdt bijgevolg een nettodividend over van 63,75
euro. De totale belastingdruk bedraagt 36,25%. Dit tarief ligt flink
hoger dan de voorheffing op Belgische aandelen. Die bedraagt in de
regel 25% maar kan in bijzondere gevallen dalen tot 10 of 15%.
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Dubbelbelastingverdragen sluiten een dubbele belasting van
dividenden niet uit maar ze temperen wel het effect door het tarief
aan de bron te milderen. Maar de vraag blijft: kunnen we in dit
verband dan niet spreken van een discriminatie tussen Belgische en
buitenlandse aandelen?
Tot driemaal toe antwoordde het Europees Hof van Justitie negatief
op deze vraag bij evenveel rechtzaken die Belgische residenten
inspanden tegen de opstelling van België inzake de dubbele belasting
van dividenden van Franse oorsprong geïnd door Belgische residenten.
Het Hof oordeelde: ‘De nadelen die uit de parallelle uitoefening
van belastingbevoegdheden door verschillende lidstaten kunnen
voortvloeien, voor zover deze uitoefening geen discriminatie oplevert,
vormen geen door het EG-verdrag verboden beperkingen vormen’
(zaak Kerckhaert-Morres C-513/04).
Met andere woorden: de dubbele belasting van dividenden is niet in
strijd met het Europees recht voor zover er geen discriminatie is. België
past hetzelfde tarief van, in principe, 25% toe op zowel binnenlandse
als buitenlandse dividenden.
In een andere zaak (Zaak Damseaux C-128/08) werd geoordeeld dat
een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting die België niet
verplicht een dividend van buitenlandse oorsprong vrij te stellen van
belasting, niet strijdig is met het vrij verkeer van kapitalen.
Met de beschikking van het Europees Hof van Justitie van 19.09.2012
in de derde zaak (Zaak Levy C-540/11), leek de discussie in deze
materie definitief gesloten.

De Franse minister van begroting vroeg vervolgens aan de Franse
Conseil d’Etat om dit arrest te vernietigen.
In eerste instantie nam de Franse Conseil d’Etat het standpunt van
het Europees Hof van Justitie over. Maar hij voegde eraan toe dat
de nationale fiscale wetgeving van een lidstaat de principes van
het EU-verdrag inzake het vrij verkeer van kapitalen schendt als
zij de belastingplichtigen anders behandelt naargelang die op haar
grondgebied wonen of resident zijn van een andere lidstaat ondanks
het feit dat de situatie voor beide objectief vergelijkbaar is.
Met betrekking tot de aanhangig gemaakte klacht stelde het
administratief hof van Parijs vast dat een Franse resident, dankzij
bepaalde fiscale voordelen voor Franse inwoners, minder belastingen
zou betalen op zijn dividenden van Franse oorsprong dan de eiser/
Belgische resident. Nochtans verkeerden beide belastingplichtigen in
vergelijkbare situaties.
De Franse Conseil d’Etat beslist bijgevolg om het beroep van de
Franse minister van begroting te verwerpen (Arrest van 07.05.2014,
nr. 356760).

Betekent dit het einde van de dubbele belasting op
dividenden van buitenlandse oorsprong?
Helaas niet! Dit arrest heeft geen kracht van wet op Belgische bodem.
De financiële instellingen in ons land kunnen daarmee dus geen
rekening houden. Het staat de Belgische belastingplichtige met Franse
aandelen evenwel vrij om in Frankrijk een gerechtelijke procedure in
te stellen om de te veel betaalde belasting terug te vorderen.

Gerechtelijke ommekeer
Een Belgisch resident bracht de problematiek evenwel opnieuw onder
de aandacht. Hij richtte zich tot het Franse gerecht om de bronheffing
van 15% op dividenden van Franse oorsprong aan te vechten en terug
te vorderen.
De eiser kreeg gelijk van het administratief Hof van beroep te Parijs.
Dat oordeelde dat de inhouding aan de bron ‘een discriminerende
beperking inhoudt van het vrije verkeer van kapitalen, strijdig met het
EU-verdrag.’

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.
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en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, hierna “de Bank” en haar klanten.
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