De vernietiging van de taks op effectenrekeningen
Op 17 oktober 2019 sprak het Grondwettelijk Hof over de vernietiging uit van de wet van
7 februari 2018 die de taks op effectenrekeningen invoerde.
Deze wet introduceerde vanaf 10 maart 2018 een taks op effectenrekeningen van 0,15%
op effectenrekeningen waarvan de waarde tenminste EUR 500.000 bedroeg met een
vrijstelling van de eerste schrijf van EUR 500.000.
Deze wet betreft zowel natuurlijke personen die Belgisch rijksinwoners zijn als nietrijksinwoners natuurlijke personen, ongeacht of zij rechtstreeks houder of titularis zijn
van een effectenrekening dan wel via een burgerlijke maatschap. Voor rijksinwoners
natuurlijke personen gaat het zowel over in België als in het buitenland aangehouden
effectenrekeningen terwijl het voor niet-rijksinwoners natuurlijke personen enkel gaat
over effectenrekeningen in België.
In haar arrest van 17 oktober 2019 oordeelt het Hof dat de taks op effectenrekeningen
ongrondwettelijk is. Het Hof vond dat deze taks het gelijkheids- en het nietdiscriminatiebeginsel schendt in meerdere opzichten met name:
-

Het feit dat de taks alleen van toepassing is op bepaalde effectenrekening en niet
op andere;
Het feit dat aandelen op naam niet onder het toepassingsgebied van de taks vallen
en aandelen ingeschreven op een effectenrekening wel;
Het feit dat belastingplichtigen aan de taks kunnen ontsnappen door een
effectenrekening aan te houden op naam van verschillende titularissen.

Het gevolg is dat de taks niet meer van toepassing is voor de referentieperiodes afgesloten
vanaf 1 oktober 2019. De taks blijft echter wel van toepassing voor alle referentieperiodes
die uiterlijk op 30 september 2019 zijn afgesloten. De wet is bijgevolg slechts voor de
toekomst vernietigd. Tot slot heeft het Hof gesteld dat de overheid deze taks niet moet
terugbetalen voor de periodes waarvoor de taks nog verschuldigd was.
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