PATR IMO N IA LE AC TUA LIT E I T

Buitenlandse rekeningen en
juridische structuren :
nieuwe aangifteverplichtingen

Het aangifteformulier
personenbelasting voor de
inkomsten van 2013 (aanslagjaar
2014) werd recent gepubliceerd
(Belgisch Staatsblad, 28/03/2014,
tweede editie). Binnenkort is
dit formulier beschikbaar op de
website van tax-on-web of krijgt
u het per post toegestuurd. We
vestigen graag uw aandacht op
twee rubrieken.
Sabrina Van Roy
head of estate planning competence centre

1. Buitenlandse rekeningen: nieuwe verplichtingen
qua rapportering
Zoals reeds het geval is sinds aanslagjaar 1997 (inkomstenjaar 1996),
moet de belastingplichtige in het kader XII van het aangifteformulier
personenbelasting melden of hij (mede-)titularis is van bepaalde
rekeningen.

Bedoeld zijn de rekeningen die:
• hijzelf;
• zijn echtgenoot/wettelijke samenwonende partner;
• plus de kinderen van wie de inkomsten bij de ouders worden
gevoegd,
op enig moment in de loop van het belastbare tijdperk bezat bij
een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Moeten
eveneens vermeld worden: het land of de landen waar deze rekeningen
werden geopend.
De fiscale wetgeving (art. 307, §1 WIB 92) bepaalt dat de
belastingplichtige, naast de vermelding in zijn aangifte, de nummers
van de buitenlandse rekeningen ook moet bezorgen aan het Centrale
Aanspreekpunt (CAP). Hij zal bovendien in zijn aangifte moeten
bevestigen dat hij deze nummers effectief doorgaf aan het Centrale
Aanspreekpunt.
Even ter herinnering. De Belgische financiële instellingen moeten aan
het CAP bij de Nationale Bank van België volgende informatie meedelen:
de identiteit van hun klanten en de nummers van hun rekeningen en
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contracten. Dit moet de taak van de ambtenaar van het ministerie van
Financiën vergemakkelijken. Onder strikte voorwaarden is die immers
gemachtigd tot een bankonderzoek (cfr. Patrimoniale Actualiteit van
27 november 2013). Bij de raadpleging van het CAP kan de ambtenaar
dan bijvoorbeeld nagaan of de belastingplichtige klant is bij een
bepaalde financiële instelling en welke rekeningen hij daar bezit.

• De bestaande wetgeving wordt nog aangevuld doordat de
bevoegde ambtenaar toegang krijgt tot de gegevens die het CAP
heeft over de buitenlandse rekeningen van de belastingplichtige.
Dat kan als zijn onderzoek één of meer aanwijzingen van
belastingontduiking oplevert of als het een eventuele toepassing
van de procedure voor uiterlijke tekenen en indiciën impliceert.

Een Koninklijk Besluit moest nog verduidelijken hoe de belastingplichtige
zijn buitenlandse rekeningen moet melden aan het CAP. Dat werd tot
op heden nog niet gepubliceerd. Daardoor bevat het aangifteformulier
voor dit jaar nog geen rubrieken waarmee de belastingplichtige kan
bevestigen dat hij zijn buitenlandse rekening(en) wel degelijk meldde
bij het CAP. De mededeling van de belastingplichtige aan het CAP blijft
op dit moment dus nog dode letter. Maar …

Deze wijzigingen worden van kracht op de dag van publicatie van de
wet in het Belgisch Staatsblad.

Een reeds ver gevorderd wetsvoorstel binnen ons nationaal Parlement
voorziet evenwel bepaalde wijzigingen.
• De algemene regel is dat het aangifteformulier personenbelasting
de bevestiging van melding aan het CAP van de buitenlandse
rekeningen bevat. De verplichting tot melding wordt trouwens
nog uitgebreid. Niet enkel de buitenlandse rekeningen moeten
gemeld worden maar ook de naam/namen van de betrokken
bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land of de
landen waar die rekeningen geopend zijn. Dat laatste hoeft
niet als u daar in een vorig aanslagjaar al melding van maakte.
De Koning bepaalt de nadere regels voor deze mededeling en
voor de termijn waarin de bedoelde gegevens bewaard moeten
blijven.
• In afwijking van deze algemene regel verduidelijkt
het
wetsontwerp dat voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013),
het aangifteformulier personenbelasting geen rubrieken bevat
ter bevestiging van melding aan het CAP.
De federale overheidsdienst Financiën zal de belastingplichtigen
‘uitnodigen’ om de gegevens betreffende de buitenlandse
rekeningen waarvan het bestaan gesignaleerd werd in de
aangiften personenbelasting 2012-2014, te melden aan het
CAP. De belastingplichtigen moeten dit communiceren binnen
de twee maanden vanaf de derde dag na de uitnodiging van
de FOD Financiën. Het zal ten vroegste kunnen binnen de twee
maanden vanaf 1 november 2014. Volgens het amendement
dat deze verplichting invoert, is de datum van 1 november 2014
zo gekozen dat alle belastingplichtigen, op welke wijze (papier
of digitaal) ze de aangifte met de vermelding van het bestaan
van buitenlandse bankrekeningen hebben ingediend, een
uitnodiging kunnen ontvangen tot mededeling van de vereiste
gegevens.

2. Vermelding van juridische constructies
Sommige juridische constructies moeten voor het eerst vermeld
worden in de aangifte. De Patrimoniale Actualiteit van 9 augustus 2013
beschreef de details van de betrokken structuren. Bedoeld zijn o.a.:
• eerste categorie: de trusts, stichtingen of fiduciaire
overeenkomsten;
• tweede categorie: bepaalde buitenlandse entiteiten die ofwel
niet onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting, ofwel een
aanzienlijk gunstiger belastingregeling genieten in vergelijking
met soortgelijke goederen en rechten in België en waarvan de
juridische rechten van de aandelen geheel of gedeeltelijk in
het bezit zijn van een rijksinwoner of waarvan de begunstigde
van de aandelen of van economische rechten van goederen en
kapitaal een rijksinwoner is.
Voor de buitenlandse entiteiten van de tweede categorie, moest
een Koninklijk Besluit na overleg binnen de Ministerraad ‘de voor
welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen’
bepalen. Het KB van 19 maart 2014 (Belgisch Staatsblad van 2 april
2014) is van toepassing vanaf aanslagjaar 2014 en publiceert effectief
een lijst van 69 juridische constructies voor landen of bepaalde
jurisdicties. Het gaat bijvoorbeeld om vennootschappen van het type
‘off-shore’ (op de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden,
Hongkong, …), de ‘Anstalt’ van Liechenstein, de ‘Société de Gestion de
Patrimoine Familiale’ (SPF) van het Groot-Hertogdom Luxemburg en
de Zwitserse ‘foundation’.
We verduidelijken evenwel dat het ontwerp betreffende de belasting
van juridische constructies (zie Patrimoniale Actualiteit van 9
december 2013) nooit het daglicht heeft gezien door het ontbreken
van politiek akkoord. Wellicht brengt de volgende regering dit project
opnieuw op de onderhandelingstafel.

2

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 27030 • Photo header : © Walter Zerla/Cultura/GraphicObsession

PATRIMONIALE ACTUALITEIT . 3 april 2014

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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