ERFRECHT: OPGELET MET DE FISCUS
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De regering Di Rupo is bereikbaar op zoek naar mogelijkheden om de burgers hoger te
belasten.
Een eerste denkpiste heeft inmiddels een meerderheid gevonden
parlementaire commissies, te weten de zogenaamde “echtscheidingstaks”.
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De woordkeuze is foutief vermits het gaat over een taks op de onverdeeldheden inclusief
alle conventionele of erfrechtelijke onverdeeldheden, waarvoor een taks dient betaald te
worden bij uit-onverdeeldheid-treding. Het tarief van het verdeelrecht zou worden
opgetrokken tot 2,5 % (wanneer het gaat over een uit onverdeeldheidtreding na
echtscheiding, komt er een vrijstelling voor de eerste 50.000,00 EUR + een forfaitaire
verhoging van 20.000,00 EUR per kind). De tekst is nog niet goedgekeurd in het
parlement en er zijn fundamentele bezwaren van de Raad van State gezien de mogelijke
discriminatie tussen gehuwden en feitelijk samenwonenden.
Een tweede goedgekeurde tekst werd gepubliceerd in het Staatsblad op 24.02.2012,
met name de fiscale behandeling van begunstigden van levensverzekeringen, die in
werking treedt op 06/03/2012.
Het regelt de invoeging van een artikel 110/1 in de wet van 25.06.1992 op de
landverzekeringsovereenkomst en regelt de aanwijzing van de wettelijke erfgenamen als
begunstigden. Indien de wettelijke erfgenamen als begunstigden worden aangewezen
zonder met naam te zijn vermeld, is de verzekeringsprestatie verschuldigd aan de
nalatenschap van de verzekeringnemer en dus aan successie onderworpen.
Deze bepaling is van toepassing op de levensverzekeringen die afgesloten worden vanaf
de inwerkingtreding van de wet;ook voor de lopende levensverzekeringsovereenkomsten
kunnen zij worden toegepast, indien de verzekeraar en/of de verzekerde over het hoofd
ziet om een bijvoegsel bij de polis te voegen, door beiden ondertekend, waarbij zij
uitdrukkelijk verklaren af te zien van de nieuwe bepaling.
Indien de erfgenamen het behoud wensen van de oude wetgeving dienen zij een initiatief
te ondernemen om het voordeel van de huidige fiscale regeling te behouden hetgeen
impliceert dat enkel de som op zich aan successie wordt onderworpen en niet wordt
samengevoegd met de andere activa van de nalatenschap voor de cumulatieve
berekeningswijze en dit tegen uiterlijk 06.03.2014.
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