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Aangifte Personenbelasting aanslagjaar 2014.
Wijzigingen en aandachtspunten inzake
verzekeringscontracten en roerende inkomsten

In de Patrimoniale Actualiteit van 3 april
jl. hebben we u reeds preciseringen
gegeven in verband met de aangifte
van buitenlandse rekeningen en van
de juridische structuren. Ondertussen
is de wet van 25 april 2014 houdende
diverse bepalingen gepubliceerd in het
Staatsblad. Zoals we het aangekondigd
hadden, bevestigt die wet de
modaliteiten die de belastingplichtige
Stephaan De Cock, estate planner moet volgen om zijn buitenlandse
rekeningen rechtstreeks te melden aan het centraal contactpunt.

Het loutere bestaan van de polis in 2013 is een voldoende grond
tot aangifte. Het is voor de aangifte dus van geen belang of dit
verzekeringscontract afgekocht werd in 2013 of op vervaldag kwam
in 2013.
De belastingplichtige moet ook het land vermelden waar de
levensverzekeringsmaatschappij is gevestigd. In de aangifte van vorig
aanslagjaar moest men nog vermelden in welk land het contract
werd afgesloten. Dat leidde tot discussies voor buitenlands contacten
afgesloten in België. Daarom werd die tekst gewijzigd in de aangifte.
Dezelfde verplichte aangifte geldt ook voor de levensverzekeringen
afgesloten op naam van de minderjarige kinderen.

In deze Patrimoniale Actualiteit leest u meer over verzekeringscontracten en roerende inkomsten.

Vak VII: Inkomsten van roerende kapitalen en
roerende goederen

Vak XIII: Buitenlandse levensverzekeringen
De belastingplichtige dient in de codes 1076-88 (vak XIII) melding te
maken dat hij en/of de partner met wie hij een gemeenschappelijke
aangifte invult, een individuele levensverzekeringspolis contracteerde
bij een verzekeringsmaatschappij die gevestigd is in het buitenland en
die bestond op enig ogenblik in 2013.

Het nieuwe aangifteformulier in de personenbelasting telt een
veertigtal codes minder dan vorig jaar. Deze wijzigingen hebben vooral
te maken met de afschaffing van de bijkomende heffing van 4% op
roerende inkomsten, maar ook met een gedeeltelijke uniformisering
van het tarief van de roerende voorheffing (meestal 25%).
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Algemeen principe : verhoging van het tarief van de
roerende voorheffing

Bevrijdende roerende voorheffing
Voor het inkomstenjaar 2013 dient u de interesten en dividenden
waarop de roerende voorheffing reeds aan de bron werd ingehouden,
niet meer in de aangifte op te nemen. Dit noemt men het bevrijdende
karakter van de roerende voorheffing.
Enkel de roerende inkomsten die niet werden onderworpen aan de
roerende voorheffing, dienen bijgevolg aangegeven. Het betreft o.a.:
● de interesten van verschillende gereglementeerde spaarrekeningen
die het vrijgestelde bedrag van 1.880 EUR overschrijden en die niet
onderworpen werden aan de roerende voorheffing van 15%. Deze
interesten moet u aangeven in de codes 1151-13/2151-80 (vak VII);

●

●

 e meerwaarde op fondsen zonder Europees paspoort, gerealiseerd
d
van 1 tot 31 juli 2013 die meer dan 25% van hun activa beleggen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in schuldvorderingen (de
zogenaamde obligatiefondsen). Die moet u aangeven in de codes
1444-11/2444-78 (vak VII);
interesten en dividenden die u verwierf in het buitenland en die
werden uitbetaald zonder enige tussenkomst van een Belgische
financiële instelling. Die moet u, naargelang het toepasselijk tarief,
aangeven in de codes 1444-11/2444-78, 1445-10/2445-77 of
1446-09/2446-76 (vak VII).

Ter herinnering: belastingplichtigen die een voorstel van
vereenvoudigde aangifte ontvingen van het Ministerie van Financiën,
zijn wettelijk verplicht die aangifte te vervolledigen als het vooraf
ingevulde voorstel onvolledig zou zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval
indien de aangifte niet alle roerende inkomsten zou vermelden
waarvan sprake hierboven en die niet werden onderworpen aan de
roerende voorheffing.
De belastingplichtige moet het ontvangen nettobedrag van het
buitenlandse roerend inkomen aangeven. Let wel: betreft het
interesten waarop de WSH (de woonstaatheffing) werd ingehouden
(vb. inkomsten uit Luxemburg), dan moet u het bedrag van deze
woonstaatheffing bijtellen bij het ontvangen nettobedrag dat u
aangeeft onder de voormelde codes. Om de WSH te kunnen verrekenen
met de verschuldigde belasting, moet u ze vermelden in de enige code
van vak XII.

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 - 026590172527 • Made in BNP Paribas • Media Processing

De bijkomende heffing van 4%, ingevoerd in 2012, werd per 1 januari
2013 alweer integraal afgevoerd. Ter compensatie verhoogde de
roerende voorheffing naar 25%.
Er bestaan nog wel enkele uitzonderingsregimes op dit tarief van 25%.
De roerende voorheffing blijft ongewijzigd op 15% voor:
● 
het interestgedeelte op gereglementeerde spaarrekeningen boven
1.880 EUR (of 3.760 EUR voor rekeningen die gezamenlijk geopend
werden door twee echtgenoten of wettelijke samenwoners);
● 
interesten op de zgn. Leterme-staatsbons. Die werden uitgegeven
tussen 24 november 2011 en 2 december 2011.

