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Zeg in Vlaanderen niet meer
'schenkings'- of 'successierechten'
als u een schenk- of erfbelasting bedoelt

Een nieuw jaar betekent onvermijdelijk
ook wijzigingen op fiscaal vlak. Met
als uitschieters:
• o
p 1 januari 2015 hevelde de
federale overheid een aantal fiscale
bevoegdheden voor de registratieen successierechten over naar de
Vlaamse overheid;
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• 
de Vlaamse overheid greep de
gelegenheid aan om een aantal
bepalingen op te nemen in een
Vlaamse Codex Fiscaliteit;
•
deze codex bevat voortaan(*) alle Vlaamse fiscale regels plus
de regels waarvoor de federale overheid nog bevoegd blijft.
Deze Patrimoniale Actualiteit belicht een aantal gevolgen.
Door deze overdracht van fiscale bevoegdheden aan de Vlaamse
Overheid breidde het aantal fiscale regels waarvoor het Vlaams
Gewest al bevoegd is, stevig uit. Dit zal naar verwachting aanleiding
geven tot steeds meer verschillen tussen de 3 gewesten inzake de
registratie- en successierechten. De Vlaamse Codex Fiscaliteit omvat
voortaan alle Vlaamse fiscale regels plus de regels waarvoor de
(*)Het decreet dat de Vlaamse Codex Fiscaliteit aanpast is evenwel nog niet in het
Staatsblad verschenen op het ogenblik van de redactie.

Federale Overheid nog bevoegd is. De Vlaamse Codex doet echter
meer dan enkel de fiscale bepalingen vastleggen.
Aanpassing taalgebruik
Vooreerst blijkt het taalgebruik aangepast naar Noord-Nederlands
gebruik:
vroegere benaming

nieuwe benaming

schenkingsrechten

schenkbelasting

successierechten

erfbelasting

Forfait voor de schulden
De erfbelasting voorziet een wettelijk forfait (geïndexeerd) voor de
schulden van de overledene en voor de begrafeniskosten:
•
voor de schulden van de overledene: 1.500 euro;
•
voor de begrafeniskosten: 6.000 euro;
•
het schuldenforfait betreft enkel de niet-specifieke schulden.
•
buiten beeld blijven dus de schulden van de overledene voor het
verwerven of behouden van onroerende goederen;
•
overtreffen de werkelijke schulden en kosten het forfait, dan mag
u die blijven bewijzen.
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Belastingverhoging bij verlenging van de aangiftetermijn
De aangiftetermijnen inzake erfbelasting (de vroegere successierechten
dus) blijven behouden:
•
4 maanden voor overlijdens in België;
•
5 maanden voor overlijdens buiten België maar binnen de
Europees Economische Ruimte (de 28 lidstaten van de Europese
Unie (EU) plus IJsland; Liechtenstein en Noorwegen);
•
6 maanden voor overlijdens buiten de Europees Economische
Ruimte.
Een verlenging van de aangiftetermijn blijft mogelijk maar leidt
meteen tot een belastingverhoging. Dit laatste is opmerkelijk. Door
de globalisering bezit een erflater steeds vaker roerende en of
onroerende goederen in het buitenland. In zo’n geval is 4 maanden
te kort om bijv. de waardering van een onroerend goed of van een
buitenlandse vennootschap, op te vragen. De belastingverhoging zou
wel eens vaker van toepassing kunnen zijn.
Geen voorafgaande betaling meer bij schenkbelasting
Voor de schenkbelasting is er geen koppeling meer tussen de registratie
en de betaling. Registreren blijft een federale aangelegenheid; de
schenkbelasting betalen is sinds 1/1/2015 een Vlaamse bevoegdheid.
Een schenking wordt in principe voor een notaris verleden. Die moet
zijn schenkingsakten registreren. Daardoor wordt de schenkbelasting
eisbaar. Twee uitzonderingen: de handgift en de onrechtstreekse
schenking (= bankgift). Deze twee kunnen onderhands. Daardoor zijn ze
niet automatisch onderworpen aan schenkbelasting. Let wel: op nietgeregistreerde roerende schenkingen komt er alsnog een erfbelasting
als de schenker binnen de drie jaar (of, in bepaalde gevallen, zeven
jaar) na de schenking overlijdt (Vlaamse Codex Fiscaliteit, Artikel
2.7.1.0.5; tevoren Wetboek Successierechten Art. 7).

Deze bepaling geldt zowel voor handgiften als voor bankgiften. U kunt
de risicoperiode van 3 of 7 jaar vermijden door te kiezen voor een
geregistreerde schenking.
Om een erkenningsbrief van een hand- of bankgift te registreren,
diende men op het moment van de registratie te kunnen bewijzen
dat de schenkingsrechten betaald werden via een bankcheque of
een bankoverschrijving. Dat zal niet meer moeten onder de Vlaamse
schenkbelasting. Wie het document ter registratie aanbiedt, krijgt
slechts een registratierelaas en hoeft nog niet te betalen. Hij betaalt de
schenkbelasting pas later als de belastingplichtige het aanslagbiljet
zal ontvangen hebben.
Geen eigen rulingdienst meer
De Vlaamse belastingdienst voorziet geen eigen rulingdienst naar
het voorbeeld van de Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen in de
federale belastingdienst. De Vlaamse belastingdienst zal in principe
wel de vroeger afgesproken rulings respecteren. Plus komt er een
mogelijkheid om interpretatievragen te voorzien.

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 - 028575859727

Aangifte van het overlijden
U moet het overlijden niet meer aangeven op het Ontvangkantoor
van de laatste fiscale woonplaats. De aangifte kan voortaan per mail,
via de site belastingen.vlaanderen.be of per post naar de Vlaamse
Belastingdienst Aalst (Vlabel). Het verplichte aangifteformulier vindt
u op de website belastingen.vlaanderen.be

