Einde van de sociale bijdragen
voor eigenaars van onroerende
goederen in Frankrijk

Ons voorgevoel in de
Patrimoniale Actualiteit van
10 december 2014 is bevestigd:
het Europees Hof van Justitie
heeft zopas Frankrijk veroordeeld
omdat het sinds 1 januari 2012
sociale bijdragen oplegde aan
niet-Frans ingezetenen op
hun onroerende inkomsten of
meerwaarden verworven in
Frankrijk.
Jean-Jacques Debacker
head of estate planning knowledge centre

In de zaak de Ruyter (C-623/13)
verdedigde de Franse regering
het standpunt dat de in Frankrijk
verschuldigde sociale bijdragen (CSG en CRDS) op onroerende
inkomsten en meerwaarden fiscale heffingen zijn, en geen sociale
zekerheidsbijdragen. Het Frans Grondwettelijk Hof bekrachtigde dat
standpunt (besluit 2012-654 DC van 9 augustus 2012).

Als het effectief om belastingen ging, mocht Frankrijk die ook heffen
bij niet-Frans ingezetenen.
Het Europees Hof van Justitie, dat het laatste woord heeft in deze
kwestie, oordeelde daar echter anders over: de CSG en CRDS zijn
wel degelijk sociale zekerheidsbijdragen en vallen dus binnen
het toepassingsgebied van de EEG-verordening nr. 1408/71 van
de Raad van 14 juni 1971. Bijgevolg hoeven ingezetenen van
andere Europese staten, die uitgesloten zijn van het Franse sociale
zekerheidsstelsel, niet bij te dragen tot de financiering ervan.
Een volkomen logische uitspraak, lijkt ons.
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, Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming 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.

0 3

M A A R T

2 0 1 5

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 028904919756 • Photo header : © Vivek Mukheerjee Photography/Getty Images

PATRIMO N IA LE AC TUA LIT E I T

