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Nog een fiscale amnestie?

Ons vorige nummer ging over
de recente beslissing om de
automatische gegevensuitwisseling
binnen en buiten de Europese Unie
veel breder te gaan toepassen
vanaf dit jaar tot 2017. Die
uitwisseling zal veel verder gaan
dan wat er momenteel gebeurt
onder de spaarrichtlijn, die alleen
over interesten gaat. Zo wordt
het binnenkort onmogelijk om
buitenlandse tegoeden nog langer
Benoit Frin
te verbergen voor de Belgische
director estate planning & patrimonial lending
fiscus. Maar als die tegoeden
fiscaal niet in orde zijn, hoe kunnen
ze dan geregulariseerd worden? De regularisatieperiode liep immers
officieel af op 31 december 2013.
Die vraag leeft bij heel wat Belgische belastingplichtigen. De overheid
is daar niet ongevoelig voor. Zij koos evenwel niet voor een zoveelste
nieuwe regularisatiewet maar... zocht de oplossing in een betere toepassing van de bestaande wetteksten. Interne richtlijnen bij de belastingadministratie moeten ervoor zorgen dat de belastingdiensten
daarbij uniform te werk gaan.

Coördinatie van de plaatselijke controlediensten
Het ‘contactpunt regularisaties’ mag geen nieuwe dossiers meer
aannemen. Daarom kloppen de advocaten nu aan bij de plaatselijke
belastingcontroleurs met de vraag de spontane aanvullende aangifte
van hun cliënten te behandelen. Dat is overigens helemaal normaal:
de administratie is verplicht om elk voorgelegd dossier te behandelen. Probleem is dat de plaatselijke controlediensten geen uniform
beleid hanteren: sommige controleurs regulariseren over een periode
van drie jaar, met een belastingverhoging van tien procent; andere
controleurs regulariseren over de volledige niet-verjaarde periode
van zeven jaar en passen bovendien een andere verhoging toe.
Strakkere administratieve richtlijnen moeten die basis voor elke controleur gelijk zetten. Dat gebeurt door de Bijzondere Belastinginspectie
(BBI) een coördinerende rol te geven in dossiers die bij de plaatselijke
controlediensten zijn ingediend. Hieronder leest de informatie waarover wij in dit stadium beschikken.

De sancties
De uniforme praktijk die de BBI wil hanteren, betreft in principe de
verjaringstermijn van zeven jaar. De verhogingen bovenop de normaal
verschuldigde belasting bedragen:
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In Vlaanderen oordeelt de BBI zich omwille van de regionalisering en
de nieuwe Vlaamse belastingwet, ingegaan op 1 januari 2015, niet
langer bevoegd voor dossiers rond de Vlaamse ‘erf- en schenkbelasting’. Naar verluidt wordt er met de Vlaamse belastingadministratie
onderhandeld over een protocol om ook voor die belastingen een oplossing te vinden.

Wat moet de belastingplichtige doen?

En strafrechtelijk?
In tegenstelling tot vroeger krijgt de belastingplichtige die zijn
situatie via de belastingadministratie regulariseert, geen strafrechtelijke immuniteit. Dat kan een probleem vormen. Daarom is het in
risicogevallen beter dat de belastingplichtige actie onderneemt via
zijn advocaat. De BBI bekijkt de aanvraag en neemt contact op met
het parket. Dikwijls gaat het parket akkoord om niet te vervolgen als
het kapitaal belast wordt tegen 33 procent plus 10 procent belastingverhoging.

Wat hiervan te denken?
We zeiden het al in de inleiding: internationale financiële transparantie komt snel dichterbij. Belastingplichtigen die nog niet in orde zijn,
moeten deze kans grijpen, zodat hun dossier pragmatisch en voor een
min of meer haalbare prijs behandeld wordt. Dat blijft zo, al is de
procedure van de BBI minder ruimhartig dan de vroegere regularisatieprocedure via het Contactpunt regularisaties.

De belastingplichtige moet bevestigen:
• dat er geen gerechtelijk onderzoek of een onderzoek door een
andere belastingadministratie naar hem loopt;
• dat hij voor de kapitalen geen niet-verjaarde aangifte moet
doen bij de nalatenschap;
• dat hij toekomstige Belgische en buitenlandse inkomsten
spontaan zal aangeven in zijn personenbelastingaangifte;
• voor zover de rekeninghouder een fiscaal transparant geachte
structuur is (zoals een Panamese vennootschap), dat hij de
economische rechthebbende van die structuur is (waardoor de
inkomsten bij die rechthebbende worden belast).

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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• 50 procent plus verwijlinteresten voor privé-inkomsten
(roerende, onroerende en diverse inkomsten). Soms ontving
de belastingplichtige interesten in een ander land dan België
en dit land, in het kader van de spaarrichtlijn, paste een
woonstaatheffing toe (zoals dit bijvoorbeeld het geval was
in Luxemburg tot 31 december 2014). In dat geval wordt die
heffing afgetrokken van de verschuldigde personenbelasting
(maar zij wordt niet terugbetaald);
• 20 procent voor beroepsinkomsten, geen verwijlinteresten.
• 20 procent voor de successie- en schenkingsrechten.

