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Overzicht
Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

vergrijzing als kader
vermogensfiscaliteit
ondernemersfiscaliteit
vermogensorganisatie
vennootschapsimplicaties
bankgeheim
regularisatie
Europa?
Besluit



Maar eerst….
Captatio benevolentiae
Waar blijft de « austerity » ??



Vergrijzing en budgetaire noden

Gevolgen van de vergrijzing:
uitgavenpatroon
dalend budgettair rendement bestaande 
inkomstenbelastingen
verschuivende fiscale draagkracht

van een populatie die soms al veel heeft bijgedragen



Vergrijzing en budgetaire noden

Impact op fiscaal kader:
taxatie op arbeid niet de oplossing

hoe fiscale druk verminderen…

taxatie vermogensinkomsten: is de huidige 
feitelijke evolutie (= « proven technology »)
nieuwe taxatie vormen: bestedingsgericht

budgettair gericht
draagkracht gericht

Dit in een zeer moeilijk budgettair kader
geen ruimte voor « leerling tovenaar » risico’s



Wat kwam er NIET

vermogensbelasting
vermogensrendementsheffing
Geen belasting op privé meerwaarden
Geen verhoging fiscaliteit vastgoed 
investeringen

tenzij woning in vennootschap: verhoging 
voordeel alle aard tot KI x 3,8

Maar wat kwam er wel…..



Verhoging roerende voorheffing: 
interludium

Was voorspeld
Wat vroeger aan 15% was, wordt thans 
Tarief: 21% +  4%  =  25%
Dividenden aan 25% blijven aan 25%
Spaarboekjes (en staatsbon dec 2011) 
blijven onveranderd

belastingvrije eerste schijf (aan de bron)
15% daarboven
motivering:  220 mia stabiele bankfunding…

Liquidatiebonus:  bleef op 10% !!!



4% heffing: een moeilijke regeling
Basisregel: als minder dan 20.020 euro 
aan roerend inkomen: dan GEEN 4% op  
interesten en VVPR dividenden
MAAR: men neemt eerst de dividenden 
aan 25% en de rente spaarboekjes, om na 
te gaan of men aan die 20.020 komt
DUS: algemene verplichting om aan te 
geven:

belastbaar deel interest op spaarboekjes
alle dividenden aan 25% (die geen VVPR zijn, 
waarvoor men geen « strip » heeft)



Impact op vertrouwelijkheid
Vereist dat bank de 4% mag afhouden
en geen belastbare rente op spaarboekjes
en enkel VVPR aandelen aanhouden 
(strips kopen!!)
DUS: dividenden op « oude aandelen » 
familievennootschap: steeds aan te 
geven!

tenzij in holding en geen uitkering enz enz



Vanaf 1 januari 2013
afschaffing 4% heffing
RV op dividenden en interesten uniform 
naar 25%
geen aangifteplicht meer
theoretische mogelijkheid alsnog 4% bij te 
betalen eind 2012



Gevolgen voor beleggingsportefeuille

Spaarboekjes: product met stip notering
BEVEK: blijft belastingvrij

tenzij obligataire Bevek  (25% in obligaties)

Tak 21  en Tak 23:  niet geviseerd
blijven belastingvrij, MAAR:

tak 21 = 8 jaar blokkering
opletten met periodieke uitkeringen!!

tak 23: moet een « echt collectief » product zijn
opletten met « branch 23 dédiées »…



Regels pensioenkapitalen
vermindering fiscaal voordeel premies pensioen 2e

en 3e pijler: krediet van 30%
externalisering pensioenvoorzieningen

hogere belasting bij vroeg optrekken 
groepsverzekering opgebouwd met 
werkgeversbijdragen 20% op 60,   18% op 61,  16,5% 
op 62-64,    10%  op  65



De bedrijfsleider geviseerd ?
de bedrijfswagen: belastbaar voordeel op 
basis van cataloguswaarde en CO² 
coëfficiënt

leidt tot heel andere « leefwereld »

Gebruik managementvennootschap?
bruikbaar?  (fiscaal   - sociale zekerheid)
aftrekbare kosten?

Niet langer het appartement aan zee..



Het debat inzake vennootschappen
lager tarief versus afschaffing notionele 
interest aftrek !
tarief verlaging versus niche beleid



Impact op vermogensorganisatie
In principe eigenlijk geen impact op 
bestaande en gekende schema’s van 
vermogensorganisatie

vastgoed privé of in vennootschap  (tenzij 
eigen woonhuis!!!)
criteria:

residentieel  - commercieel
nieuw   - oud
verkoop  - geen verkoop
geen of wel successieplanning
privé bewoning??



Impact op vermogensorganisatie
patrimoniumvennootschap roerende 
beleggingen
aanhouden beleggingen in vennootschap

fiscale gevolgen
aftrek notionele interest

versus burgerlijke maatschap en dus 
georganiseerd privé-bezit



Beperkingen inzake successieplanning
Toepassing nieuwe anti misbruik bepaling
Fiscaal misbruik: iets doen uitsluitend om 
minder belasting te bepalen
als dat niet strookt met bedoeling van de 
wetgever
tenzij dus: andere motieven
Dus: minst belaste weg mag…. indien niet 
gekozen met als doel minder belastingen 
te betalen…



Toepassingen
Schenken, louter om successierechten te 
vermijden?

geen issue als men de 3% schenkingsrechten 
betaalt
ook geen issue als men schenkt voor Ndl 
notaris of met goede handgift, meer dan 3 jaar 
voor het overlijden

reden: enkel schenkingen binnen drie jaar worden 
expliciet geviseerd: is duidelijke « doel van de 
bepaling »

dus mag dat ook met voorbehoud 
vruchtgebruik en burgerlijke maatschap?

Ja want in lijn met expliciete wetsbepalingen



Toepassingen
Wel:  cash schenken om vastgoed aan te 
kopen: vruchtgebruik voor de ouders, 
blote eigendom voor de kinderen…

Wel of niet:  Duo-legaat
legaat aan goed doel dat deel schenkt aan 
verre erfgenaam



Besluit:  Heeft de belegger zich laten 
« strikken »?

Maatregelen leiden niet tot een echt nieuwe 
« vermogens-leefwereld »
Wel verzwaarde heffingen
Wel impact successieplanning
En…. vermindering vertrouwelijkheid van 
roerende bezittingen

geen « vermogens kadaster »
wel impact aangifteplicht dividenden onderworpen aan 
25%...

komt een aanpassing er aan?



Evolutie inzake bankgeheim
uitgangspunt:

bankgeheim
tenzij na successie

meldingsplicht verzekeringen
bankonderzoek 3 jaar
samen met vermoeden van successie bij eigendom in 
de laatste 3 jaar

tenzij na bezwaar

Europese evolutie:
info uitwisseling  versus  woonstaatheffing

recente omwenteling in Luxemburg en Zwitserland



Evolutie inzake bankgeheim
nieuwe regeling:

opheffing van bankgeheim
bij vermoedens van fraude
bij tekenen en indiciën
eerder vergaand, maar logisch

samen met meldingsplicht rekeningen
Vlucht naar Lux tax 21 en 23
thans meldingsplicht 
verzekeringsovereenkomsten (en 
premietaks 2%)

maar als niet belastbaar en gevolg is eigen inculpatie…??



Fiscale regularisatie
de huidige regeling
oorsprong na de « amnestie » van 2006 
en de 100% issue
werking van huidige regularisatie

al te goedkope afkoop?
probleem wat betreft de kapitalen 
onderliggend aan de beleggingsinkomsten

regularisatie betreft « inkomsten » - kapital blijven 
onder witwaswet vallen

Dus nieuwe regeling:



De « nieuwe » fiscale regularisatie
Vanaf 1 juli: fiscaal niet verjaarde elementen:  
ontdoken belasting + 15% punt

indien uit ernstige en georganiseerde fraude, dan 20% 
punt verhoging

Fiscaal verjaarde kapitalen: 35% (in alle 
gevallen?)
Ook vrijwaring voor diverse misdrijven (boekh, 
VennW) die « samenvallen met » of het « gevolg 
zijn van » de fiscale misdrijven
Melding aan Cel financiële informatieverwerking



De europese dimensie?
Spaardirectieve
CCCTB
anti misbruik   (cfr UK)

Financial Transactions Tax…



De regionalisering van de 
belastingen

Motieven
Inhoudelijk: het Vlinderakkoord

financiering naar « behoeften »
30% regionalisering tarief PB
waar komen de « nieuwe heffingen »?



Besluit….


