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Laga Newsflash
De bedrieglijke eenvoud van de taks op
effectenrekeningen

Op 1 februari 2018 werd de fel besproken taks op
effectenrekeningen goedgekeurd in het federaal Parlement. De
goedkeuring volgde ondanks heel wat kritische geluiden van
de Raad van State en een aantal betrokken actoren (zoals de
financiële instellingen). Nog los van de vraag of de taks een
lang leven zal beschoren zijn, roept de implementatie in de
praktijk van de taks heel wat vragen op.
In de rubriek Vrij Gesteld van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht
(TFR 2018, afl. 535, Larcier) analyseert Patrizia Macaluso tot
welke vreemde effecten deze nieuwe taks aanleiding kan
geven bij de toepassing ervan op een reeds uitgevoerde
familiale planning. Veronderstel de situatie van een
effectenrekening die via een gecertificeerde maatschap wordt
aangehouden, waarbij de certificaten werden geschonken aan
de kinderen. Het voorbeeld illustreert dat de
belastingplichtigen zich mogelijk geconfronteerd zullen zien
met jaarlijkse weerkerende zware administratieve lasten of
zelfs volledige prijsgave van de familiale planning om
uiteindelijk tot een correcte heffing van de taks te komen.
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