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De Europese Spaarrichtlijn:
eindelijk goedkeuring van het wijzigings- en
uitbreidingsvoorstel na 6 jaar onderhandelen

De langverwachte uitbreiding
en wijziging van de Europese
Spaarrichtlijn
werd
op
24
maart 2014 door de Europese
Raad goedgekeurd. Zowel het
aantal geviseerde personen (het
‘personeel toepassingsgebied’) als
het aantal gevallen die aanleiding
geven tot een uitwisseling van
informatie of, voor sommige
Staten, een inhouding van een
woonstaatheffing (het ‘materieel
Philipp Bollen
toepassingsgebied’)
werden
director estate planning
aangepast.
De
gewijzigde
richtlijn zal effectief worden toegepast tegen uiterlijk 1 januari
van het derde jaar volgend op het jaar van de publicatie in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Alle lidstaten zullen daarom
de nodige wetgevende initiatieven moeten nemen tegen uiterlijk 1
januari 2016 om de richtlijn om te zetten.

Historiek
De Europese Spaarrichtlijn (hierna ‘de Richtlijn’ genoemd) is in haar
oorspronkelijk versie in werking getreden op 1 juli 2005. Deze Richtlijn
en de in een aantal andere landen en afhankelijke of geassocieerde
gebieden (o.a. Zwitserland, Monaco, Jersey …) getroffen maatregelen
die gelijkgesteld zijn aan de Richtlijn, hebben tot uiteindelijk doel erop
toe te zien dat de inkomsten uit spaargelden (interestbetalingen in de
zin van de Richtlijn) die door een natuurlijke persoon geïnd worden,
buiten zijn woonstaat effectief belast worden in zijn woonstaat.
In alle lidstaten van de EU (behalve Luxemburg en Oostenrijk) en in
sommige geassocieerde gebieden (Anguilla, Kaaimaneilanden, Aruba
en Montserrat) geeft de bankier van het land van belegging aan de
belastingautoriteiten van de woonstaat informatie over de belegger
en zijn interestinkomsten in de zin van de Richtlijn.
Luxemburg en Oostenrijk hebben in 2005 geopteerd voor een
overgangsstelsel waarbij een Europese Woonstaatheffing werd
ingehouden die vanaf 1 juli 2011 35% bedraagt1. Ook deelnemende
derde staten, zoals Zwitserland en Monaco, hebben geopteerd voor
deze inhouding aan de bron.
1 Luxemburg heeft evenwel beslist over te gaan tot de automatische gegevensuitwisseling
voor de geïnde interesten vanaf 1 januari 2015. Oostenrijk zal ook overgaan naar
die automatische gegevensuitwisseling maar de datum vanaf dewelke ze dit wil
implementeren ligt nog niet vast.
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Wat is nieuw?
Zowel voor het personeel als voor het materieel toepassingsgebied
werden er een aantal wijzigingen doorgevoerd.
1. Personeel toepassingsgebied
Bepaalde juridische structuren gevestigd buiten de EU zoals de
Panamese Trust of de Liechtensteinse Anstalt ontsnapten aan het
toepassingsgebied van de Richtlijn. Op grond van de gewijzigde
Richtlijn zal men door deze structuren heen kijken en zal de Richtlijn
toch van toepassing zijn als de structuren in het buitenland niet
daadwerkelijk belast worden en de uiteindelijke gerechtigde een
natuurlijke persoon is gevestigd in de EU. Tenzij het bewijs wordt
geleverd dat de structuur wel wordt belast.
Daarnaast probeert de Richtlijn ook een einde te maken aan bepaalde
praktijken. Bijvoorbeeld: een portefeuille wordt getransfereerd naar
een entiteit A buiten de EU (bv. een vaste inrichting in Singapore en
Hong Kong) die afhankelijk is van een financiële instelling B die in
de EU gelegen is en waarbij de instelling B de portefeuille nog zelf
beheerd. In dat geval zal de financiële instelling B in de EU worden
beschouwd als de uitbetalende instantie, zodat er toch ofwel een
gegevensuitwisseling zal zijn ofwel een inhouding van de Europese
Woonstaatheffing (afhankelijk van de wetgeving van het land waar de
financiële instelling B gelegen is).
2. Materieel toepassingsgebied
De oorspronkelijke Richtlijn interpreteerde het begrip ‘interest’ zeer
ruim. Niet alleen interest van een spaarrekening, de coupon van
een (euro-)obligatie of staatsbon werden geviseerd. Ook instellingen
voor collectieve beleggingen (al dan niet met kapitalisatie) gevestigd
binnen de EU met Europees Paspoort of gevestigd buiten de EU die
voor meer dan 25% beleggen in rentedragende beleggingen werden
geviseerd. Het Europees paspoort kan gedefinieerd worden als een
soort van ‘keurmerk’ op grond waarvan de betrokken fondsen in gans
Europa gecommercialiseerd kunnen worden.

De gewijzigde Richtlijn breidt het geviseerde productaanbod verder
uit tot:
a. instellingen voor collectieve beleggingen gevestigd binnen de EU
zonder Europees paspoort ;
b. producten waarbij in de uitgifte-voorwaarden van het product een
kapitaalsgarantie op de vervaldag wordt voorzien van minstens
95%;
c. producten waarbij in de uitgifte-voorwaarden wordt voorzien dat
minstens 95% van de inkomsten gelinkt zijn aan interestbetalingen
geviseerd door de Richtlijn;
d. levensverzekeringen waarbij in een gegarandeerd rendement
wordt voorzien (bv. TAK-21 beleggingsverzekeringen);
e. levensverzekeringen waarbij de opbrengst van de levensverzekering
voor meer dan 40% gelinkt is aan interestbetalingen geviseerd
door de Richtlijn.
Net zoals bij de lancering van de Richtlijn in 2005 wordt nu ook
voorzien in een ‘grootvadersclausule’ voor de producten opgesomd
van b tot en met e. Deze producten zullen alleenl onder het
toepassingsgebied vallen van de gewijzigde Richtlijn in de mate dat
ze worden afgesloten of uitgegeven na 1 juli 2014. Producten die al
bestonden voor deze datum en nog doorlopen na deze datum zullen
dus niet worden geviseerd.

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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De Europese Commissie deed al in 2008 voorstellen tot wijziging
en uitbreiding van de Richtlijn. Luxemburg en Oostenrijk hebben de
onderhandelingen lange tijd geblokkeerd met de eis dat ook landen
zoals Zwitserland, Monaco, Liechtenstein, San Marino en Andorra
moesten overgaan tot automatische gegevensuitwisseling. Finaal
werd de gewijzigde Richtlijn dan toch unaniem goedgekeurd door de
Europese Raad op 24 maart 2014.

