SPECULATIEBELASTING
Belangrijk: deze vragen en antwoorden beogen enkel nuttige informatie voor beleggers. U mag ze beslist niet beschouwen
als fiscaal advies. Weet dat de materie in de toekomst nog kan wijzigen.
Sinds 01.01.2016 betaalt u 33% speculatiebelasting:
 op de meerwaarde die u realiseert op een aantal beursgenoteerde financiële instrumenten;
 als u die binnen de 6 maanden na verwerving onder bezwarende titel opnieuw overdraagt ten bezwarende titel. Een
verkoop is bijv. een overdracht ten bezwarende titel.
Wie moet de speculatiebelasting betalen?
 natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting;
 natuurlijke personen niet-rijksinwoners, onderworpen aan de belasting niet-inwoners;
 onverdeeldheden, burgerlijke maatschappen en feitelijke verenigingen.
Voor welke financiële instrumenten geldt deze belasting?
 beursgenoteerde aandelen en aandelencertificaten;
 beursgenoteerde opties, beursgenoteerde warrants en andere beursgenoteerde financiële instrumenten (turbo’s, speeders,
sprinters, futures, …) waarvan het onderliggend actief uitsluitend bestaat uit één of meer welbepaalde beursgenoteerde
aandelen en aandelencertificaten.
Hoe berekenen wij de speculatiebelasting?
Wij gaan uit van:
 [de verkoopprijs MIN de effectief betaalde beurstaks] MIN [de aankoopprijs PLUS de effectief betaalde beurstaks).
Wij houden geen rekening met andere kosten zoals bijv. de transactiekosten.
Belangrijk indien wij als bank niet in het bezit zijn van de van de originele aankoopdata en aankoopprijs (vb in het geval van
transfert). Dan betaalt u bij een verkoop binnen de 6 maanden na de transfer, 33% speculatiebelasting op de
volledige verkoopsom, min de effectief betaalde beurstaks.
U betaalt de speculatiebelasting volgens het 'last in first out' (LIFO)-principe. Concreet: de wetgever gaat er vanuit dat u bij
een verkoop:
 altijd de meest recent gekochte aandelen verkoopt en;
 nooit de aandelen die u al het langst hebt.
Hoe houden we de speculatiebelasting in?
De bank is de financiële tussenpersoon. Vanuit die functie innen wij de speculatiebelasting in principe automatisch. Dat
doen we zodra de gerealiseerde meerwaarde uitbetaald wordt in ons land. Daarna hoeft u niets meer aan te geven in uw
personenbelasting.
Meerwaarden via een buitenlandse effectenrekening, moet u zelf aangeven in uw belastingaangifte. Weet dat de
buitenlandse financiële instellingen net als buitenlandse brokers, bij gebruik van een rekening informatie over die rekening
moeten uitwisselen met de fiscale autoriteiten van het land waar de rekeninghouder zijn fiscale woonplaats heeft.
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De wet is pas laat bekendgemaakt. Alle details moeten nog verwerkt worden in de informatica van de bank. Hoe
gaan we tewerk in die overgangsfase?
 in die overgangsfase innen we de speculatiebelasting afzonderlijk en achteraf;

Wat bij een transfer van effecten van een FINTRO effectenrekening naar een andere FINTRO
effectenrekening?
U wenst een transfer uit te voeren op financiële instrumenten van een FINTRO effectenrekening naar een
andere FINTRO effectenrekening waarop de speculatiebelasting van toepassing is .
Belangrijk indien het gaat om een transfer :
‐ Waarbij de informatie over de datum en prijs waartegen u het effect hebt verworven niet automatisch
wordt getransfereerd
voorbeeld: indien u transfereert naar een effectenrekening waarvan u niet de houder bent.
of
‐

Waarbij de informatie over de datum en prijs waartegen u het effect hebt verworven wel automatisch
wordt getransfereerd maar waarbij de datum en/of prijs geen gegevens bevat.
Voorbeeld: indien u effecten transfereert komende van een andere bank of broker.

Sinds 01/01/2016 is uw bank, bij gebrek aan deze info, verplicht om, bij een verkoop door de begunstigde van
deze effecten, binnen de 6 maanden na de transfer :
‐ Een speculatiebelasting van 33% in te houden;
‐ Berekend op de volledige verkoopsom min de effectief betaalde beurstaks.
Wenst u dit te vermijden, bezorg de ontbrekende info voor de verkoop aan uw kantoor. Uw bank berekent de
belasting dan op basis van de meerwaarde.
Welke info moet u bezorgen aan uw kantoor:
‐ De datum en prijs waartegen u het effect/de effecten hebt verworven; of
‐ Als u de effecten transfereert ten gevolge van een schenking:
o prijs en datum waartegen de schenker het effect verkreeg alsook het schenkingsbewijs; of
‐ Andere gegevens op basis waarvan de bank na uw transfer de meerwaarde bij verkoop kan berekenen.
U kunt deze info bezorgen aan de hand van volgende documenten:
 documenten van financiële instellingen: borderellen, rekeninguittreksels, periodieke effectenstaten
(origineel of duplicaat, geen fotokopieën). Een uitstekend document is bijvoorbeeld het
afrekeningsborderel van de originele aankoop;
 documenten met een vaststaande datum zoals een notariële akte, vonnis, bij de administratie
geregistreerd document.
 als bewijs van de schenking kunnen naast de notariële schenkingsakte ook de volgende onderhandse
documenten:
o een onderhands bilateraal geschrift waarin de schenker (persoon die de schenking doet) de
schenking bevestigt aan de begiftigde (persoon die de schenking ontvangt) en waarvan de
datum onomstotelijk vaststaat door het plaatsen van het poststempel op het document zelf;
o bij een onrechtstreekse schenking (door overschrijving), het document voor de erkenning van
de schenking + de rekeninguittreksels als bewijs voor de overdracht van de effecten (door de
schenker aan de begiftigde).
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En wat bij transfer van effecten komende van een andere bank of broker?
U kunt geen informatie bezorgen over de datum waarop en prijs waaraan u de effecten aankocht die u
transfereert? Dan betaalt u bij een verkoop binnen de 6 maanden na de transfer, 33% speculatiebelasting
op de volledige verkoopsom, min de effectief betaalde beurstaks. U kan de teveel ingehouden belasting dan
nog wel zelf terugvorderen via een bezwaarschrift.
Wilt u dit vermijden :
Bezorg volgende info “voor “ de verkoop aan uw kantoor:
‐ De datum en prijs waartegen u het effect hebt verworven; of
‐ Als u de effecten transfereert ten gevolge van een schenking:
o prijs en datum waartegen u de schenker het effect verkreeg alsook het schenkingsbewijs; of
‐ Andere gegevens op basis waarvan de bank na uw transfer de meerwaarde bij verkoop kan berekenen.
Komen bijvoorbeeld in aanmerking:
 documenten van financiële instellingen: borderellen, rekeninguittreksels, periodieke effectenstaten
(origineel of duplicaat, geen fotokopieën). Een uitstekend document is bijvoorbeeld het
afrekeningsborderel van de originele aankoop;
 documenten met een vaststaande datum zoals een notariële akte, vonnis, bij de administratie
geregistreerd document.
 als bewijs van de schenking kunnen naast de notariële schenkingsakte ook de volgende onderhandse
documenten:
o een onderhands bilateraal geschrift waarin de schenker (persoon die de schenking doet) de
schenking bevestigt aan de begiftigde (persoon die de schenking ontvangt) en waarvan de
datum onomstotelijk vaststaat door het plaatsen van het poststempel op het document zelf;
o bij een onrechtstreekse schenking (door overschrijving), het document voor de erkenning van
de schenking + de rekeninguittreksels als bewijs voor de overdracht van de effecten (door de
schenker aan de begiftigde).

Betaalt u speculatiebelasting op corporate actions?
Dat kan. Alles hangt af van het type 'corporate action'.
Betaalt u speculatiebelasting op financiële instrumenten die u erft?
U betaalt geen speculatiebelasting op financiële instrumenten, bijv. beursgenoteerde aandelen, die u erft.
Betaalt u speculatiebelasting op financiële instrumenten die u krijgt door een schenking?
Voor de schenker gaat het om een overdracht 'om niets'. Hij betaalt dus geen speculatiebelasting.
Voor de begiftigde is dat anders. Hij krijgt de geschonken financiële instrumenten met hun oorspronkelijke prijs en met de
datum waarop de schenker die verwierf. De tijd dat de begiftigde ze in bezit heeft, wordt dus verlengd met de tijd dat de
schenker ze in zijn bezit had. Verkoopt de begiftigde ze evenwel binnen de 6 maanden na de datum van verwerving door de
schenker, dan betaalt de begiftigde speculatiebelasting.
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