Emigratie uit België, zelfs indien niet fiscaal geïnspireerd: better safe than sorry! Twee populire Zuiderse landen
onder de loep.
1
Vooraf
Migratie is van alle tijden. Door mondiale
gebeurtenissen en evoluties (multipele
geografische,
etnische,
religieuze,
economische,
…
crisissen
dan
wel
opportuniteiten) én de wereldwijd enorm
toegenomen mobiliteit en digitalisering is het
thema echter actueler dan ooit.
Ook fiscaal geïnspireerde migratie is van alle
tijden. Door de internationalisering van
families en van vermogens ligt de drempel
tegenwoordig echter bijzonder laag om onder
meer of hoofdzakelijk om fiscale redenen te
emigreren.
Overheden van heel wat landen (al dan niet
ingegeven door een precaire financiële
situatie) hebben dit begrepen en trachten deze
(vermogende) mensen met fiscaal lekkers naar
hun land te lokken. Zo zien we een
verschuiving van de klassieke bestemmingen
zoals Monaco en Zwitserland naar landen zoals
Portugal (sedert 2009) en, meer recent, Italië.
Dit zijn niet de landen waar iemand spontaan
aan denkt met het oog op een fiscale
optimalisatie van zijn of haar vermogen of
inkomen. En op zich zìjn de tarieven in de

inkomstenbelasting inderdaad niet laag te
noemen (tot 48% in Portugal en tot 43% in
Italië). Maar de nieuwkomers worden er, al dan
niet beperkt in de tijd, in de watten gelegd met
een fiscaal gunstregime.
Grootste gemene deler van deze landen, maar
ook van andere landen zoals het Verenigd
Koninkrijk, Malta, Cyprus, etc., is de toepassing
van het territorialiteitsprincipe : vooral
broninkomen wordt (al dan niet gunstig)
belast, buitenlandse inkomsten worden
doorgaans vrijgesteld dan wel gunstig belast of
slechts belast wanneer ze de nieuwe
woonstaat worden binnen gebracht.
Aangezien deze landen niet geboekstaafd
staan als belastingparadijzen (althans niet
voor privé-personen), hebben ze bovendien
zonder
uitzondering
dubbelbelastingverdragen afgesloten met
België. Het nut daarvan ligt voor de hand : het
verdrag bepaalt welk land (de vroegere
bronstaat of de nieuwe woonstaat) belastingen
mag
heffen
over
grensoverschrijdende
inkomsten. Maar het verdrag voorziet tevens
een tie breaker rule die bij discussie omtrent
inwonerschap finaal beslist in welk land
iemand inwoner is (zie verder onder punt 1.e.).
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Een klassiek belastingparadijs als Monaco
heeft
dit
voordeel
niet,
waardoor
broninkomsten
uit
België
geen
verdragsvoordelen kunnen genieten en
eventuele
discussies
omtrent
Belgisch
inwonerschap een stuk lastiger te beslechten
zijn. Het gebrek aan verdrag maakt de casus er
niet makkelijker op voor het groot aantal
Belgen in Monaco die het voorwerp uitmaken
van een onderzoek van de BBI naar
domiciliefraude.1
Bij een emigratie moeten verschillende
praktische en administratieve zaken worden
geregeld. Denk maar aan het aanvragen van
een verblijfskaart of visum in de nieuwe
woonstaat, huren of aankopen van een nieuwe
woning, inschrijven van kinderen in de nieuwe
school, enz. En niet te vergeten : het indienen
van een zogeheten aangifte-speciaal terzake
de inkomsten die men genoten heeft vanaf 1
januari tot en met de datum van vertrek.
Maar, minstens even belangrijk (op materieel
vlak dan toch), dient er goed nagedacht te
worden over zaken die misschien best voor het
vertrek
worden
geregeld
(bijvoorbeeld
herstructurering van een vermogen of bedrijf).
De aard en geografische ligging of oorsprong
van het vermogen of van de inkomsten en/of
van de professionele werkzaamheden alsook
de persoonlijke situatie van de betrokkene zijn
daarbij cruciaal en moeten goed in kaart
worden gebracht. Het zou ons in het kader van
huidige bijdrage te ver leiden om hier
1

“Fiscus eist 100 miljoen euro van Belgen die doen
alsof ze in Monaco wonen”, De Morgen, 7 augustus
2019; zie ook “Rijke Belgen in Monaco moeten 100
miljoen euro aan fiscus”, De Standaard, 7 augustus
2019.
2 Een uitgebreide bespreking van het Portugese
belastingregime vindt u terug in : E. SANSEN en G.
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uitgebreid op in te gaan. Echter, hierna zal daar,
waar toepasselijk, wel op worden gealludeerd.
Hierna worden achtereenvolgens volgende
topics behandeld :
1. Fiscaal inwonerschap
2. Portugees NHTR-regime2
3. Italiaans new residency regime3

1. Fiscaal inwonerschap

1.a. Algemeen
In veel landen wordt de inkomstenbelasting
nog altijd geheven in functie van wat hierna
voornamelijk als ‘fiscaal rijksinwonerschap’
zal worden benoemd, en niet in functie van de
nationaliteit van belastingplichtigen. Het
‘fiscaal
rijksinwonerschap’
kan
dan
gelijkgesteld worden met de ‘residence’, of de
fysieke aanwezigheid in een bepaald land, als
aanknopingsfactor om over te gaan tot
belastingheffing. Dit heeft tot gevolg dat,
wanneer iemand beslist zich te vestigen in een
nieuwe jurisdictie, ook het fiscale regime
wijzigt (al dan niet na ‘fiscale afrekening’ in de
voormalige
woonstaat).
De
voormalige
woonstaat zal na emigratie doorgaans niet
langer bevoegd zijn voor het belasten van het
wereldwijde
inkomen
van
de
belastingplichtige:
meestal
wordt
dit
prerogatief dan verder uitgeoefend door de
nieuwe woonstaat.
VERACHTERT, Emigratie en fiscus, Wolters Kluwer,
2017, p. 63-73.
3 Een uitgebreide bespreking van het Italiaanse
belastingregime vindt u terug in : E. SANSEN en G.
VERACHTERT, Emigratie en fiscus, Wolters Kluwer,
2017, p. 117-120, alsook in P. MASTELLONE en G.
GIOVANNELLI, Intertax, Volume 95, Issue 8 &9, 577589.
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De definitie van ‘fiscaal rijksinwonerschap’
verschilt evenwel in veel landen, ook al heeft
deze principieel het ‘fysiek verblijf’ als
uitgangspunt. Dit kan leiden tot (ongewenste)
‘woonplaats-shopping’. Over het algemeen
zien we dat de meeste landen aanknopen bij de
‘gewoonlijke verblijfplaats’ of het ‘fysiek
verblijf’ om het fiscaal rijksinwonerschap te
bepalen, maar er zijn vaak verschillen op het
vlak van minimumverblijf, alsook in de wijze
waarop
een
‘aanwezigheidsdag’
wordt
berekend.
Het is, zoals supra aangegeven, geen geheim
dat een aantal landen inspeelt op het
aantrekken van vermogende particulieren.
Landen zoals Monaco kennen naast een
aangenaam klimaat, ook een stabiel en
aantrekkelijk
fiscaal
regime.
Belastingplichtigen
kunnen
fiscaal
rijksinwoner worden van deze landen,
‘eenvoudigweg’ door ernaar te verhuizen. Een
eerste kanttekening daarbij is alvast dat
vastgesteld kan worden dat meerdere landen
(zoals Luxemburg en Monaco) er sinds enige
tijd streng(er) op toezien dat inwijkelingen ook
effectief verblijven op hun grondgebied. Men
moet dus niet alleen rekening houden met
controle in het land van vertrek (“is de
belastingplichtige echt weg?”), maar meer en
meer ook in het land van aankomst (“verblijft
de belastingplichtige echt hier?”).
1.b. Belgisch intern recht
Indien een belastingplichtige effectief uit
België wil emigreren, dient hij daarbij zijn
Belgisch
fiscaal
rijksinwonerschap
te
beëindigen. België is zoals beschreven een van
de vele landen die uitgaan van ‘fiscaal
rijksinwonerschap’
om
de
wereldwijde
belastingplicht vast te stellen. Artikel 2, § 1, 1°,

3

a) WIB 1992 merkt als Belgisch rijksinwoner
aan:
“de natuurlijke personen die:
– hun woonplaats in België
hebben gevestigd;
– wanneer ze geen woonplaats
hebben in België, de zetel van hun fortuin in
België hebben gevestigd;”
In principe wordt de woonplaats bepaald door
een geheel van feitelijke elementen. Bij de
bepaling van de woonplaats zal rekening
gehouden worden met de plaats waar de familiale, professionele, culturele, economische en
andere belangen van de natuurlijk persoon
liggen. Dit wordt gekenmerkt door een zekere
permanentie of continuïteit. De woonplaats is
zoals eerder beschreven als zodanig dus niet
gelinkt aan de nationaliteit of ‘burgerlijke’
woonplaats van een belastingplichtige.
De zetel van fortuin is niet de plaats waar het
vermogen gelegen is, maar de plaats van
waaruit het vermogen wordt beheerd en/of
waar de zetel van beroepsbezigheden zich bevindt. Met ‘beheer’ wordt bedoeld: de
instructies die gegeven worden met betrekking
tot de vermogensverrichtingen. Het gaat om
het centrum van de zakelijke bezigheden of
van de patrimoniale belangen.
In se vereist het dus steeds een feitelijke
beoordeling om uit te maken waar de
woonplaats of de zetel van fortuin van een
belastingplichtige zich situeert. Artikel 2, § 1, 1°
lid 2 WIB 1992 zegt het met zoveel woorden: “de
vestiging van de woonplaats of van de zetel van
het fortuin in België wordt naar de
omstandigheden beoordeeld”. Emigratie heeft
ondertussen geleid tot een bijzonder
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uitgebreide rechtspraak4. Uit de casuïstiek
blijken onder meer nuts- en telefoniefacturen,
bewijs van dagelijkse uitgaven bij de lokale
supermarkt, de plaats waar men zijn vrije tijd
doorbrengt, etc. de doorslaggevende elementen
te vormen om te besluiten tot deze of gene
woonplaats.

Dit wettelijk vermoeden heeft alleen
betrekking op het eerste criterium inzake
fiscaal rijksinwonerschap: de woonplaats. Als
de belastingplichtige zich werkelijk met zijn
gezin in het buitenland zou vestigen, moet nog
altijd rekening gehouden worden met het
alternatieve criterium van de ‘zetel van fortuin’.

I.v.m. de fiscale woonplaats worden echter
wettelijke vermoedens voorzien in het WIB
1992.

In de praktijk stelt de impact van dit wettelijk
vermoeden zich vooral scherp in situaties
waarin een van de partners als gevolg van
arbeidsomstandigheden tijdelijk verwijderd is
uit het gezin. Zo bleek recentelijk dat een niet
onbelangrijk aantal belastingplichtigen zich,
bij
het jaren geleden aangaan van een
arbeidscontract in Luxemburg, destijds hebben
uitgeschreven in België om zich volledig in
Luxemburg in te schrijven terwijl hun
echtgenote met de kinderen in België is blijven
wonen. Al die jaren bleef de echtgenote een
aangifte in de personenbelasting indienen met
opgaaf van haar gehuwde burgerlijke staat
waarbij ook de echtgenoot te goede trouw
gezamenlijk met haar zijn Luxemburgse
beroepsinkomen bleef opnemen en alhier een
vrijstelling ervan claimde. Ter gelegenheid van
één van de gerichte belastingcontroles die de
laatste jaren meer en meer worden uitgevoerd
wanneer een vrijstelling van buitenlandse
beroepsinkomsten wordt gevraagd, komt naar
voor dat de partner eigenlijk gedurende al die
jaren volgens het interne recht van beide
landen inwoner van beide landen is geweest,
met alle potentiële risico’s van dubbele
belasting van dien, zeker wanneer men niet
kan
aantonen
dat
men
zijn
beroepswerkzaamheid
daadwerkelijk
in
Luxemburg heeft uitgeoefend en men dus de

Ten eerste wordt de belastingwoonplaats voor
gehuwden bepaald door de plaats waar het
gezin is gevestigd (art. 2, § 1, 1° lid 3 WIB 1992).
Dit is een ‘onweerlegbaar vermoeden’. Het feit
dat een van de echtgenoten (tijdelijk) in het
buitenland verblijft, heeft dus niet tot gevolg
dat die persoon de hoedanigheid van
rijksinwoner verliest, als het gezin in België
verblijft. Hierop bestaan volgens de fiscus twee
concrete
uitzonderingen
(Circ.
nr.
Ci.RH.241/585.607, 12 juli 2007) :
–
als het vertrek naar het buitenland
samengaat met een werkelijke feitelijke
scheiding van de echtgenoten, ten
gevolge van een duurzame breuk in het
huwelijksleven van de betrokkenen;
–
als vaststaat dat het van bij aanvang de
bedoeling was om de woonplaats van het
gezin naar het buitenland te verleggen,
zelfs indien de echtgenoot en/of kinderen
nog tijdelijk in België achterblijven
(voorlopig uitstel van vertrek om redenen van
gezondheid, onderwijs, enz.).

4

Rb. Limburg 24 augustus 2018, Fisc. Koer. 2018
(weergave), afl. 14, 1094; Rb. Luxemburg 8 november
2017, www.taxwin.be 24 oktober 2018; Rb. Namen 14
november 2018 www.taxwin.be 15 februari 2019;
Bergen 12 december 2017, www.taxwin.be 18 april

2018; Rb. Aarlen 13 juli 2016, www.taxwin.be 30
september 2016; Bergen 24 november 2017,
www.taxwin.be 14 maart 2018; Cass. 14 februari 2019,
FJF 2019 (samenvatting), afl. 5, 168.
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vrijstelling misloopt. Algemene vaststelling
daarbij is dat de Belgische fiscus niet geneigd
is om het onweerlegbaar vermoeden van
inwonerschap ingevolge de huwelijkse staat
gemakkelijk opzij te schuiven. Doorgaans is
immers van een ‘duurzame breuk in het
huwelijksleven’ geen sprake daar de partner
tijdens de weekends meestal in België verblijft.
In die gevallen moet dan desgevallend het
dubbelbelastingverdrag soelaas bieden (zie
verder).
Ten tweede geldt de inschrijving in het
Belgisch bevolkingsregister op grond van
artikel 2, § 1, 1° WIB 1992 als een weerlegbaar
vermoeden
dat
betrokkene
Belgisch
rijksinwoner is. Het tegenbewijs moet blijken
uit de feitelijke elementen die het verblijf in het
buitenland aantonen. Het feit dat de
belastingplichtige
zich
uit
de
bevolkingsregisters
laat
schrappen,
of
ambtshalve wordt ‘afgevoerd’, is op zich nog
geen bewijs dat hij de hoedanigheid van
Belgisch fiscaal rijksinwoner heeft verloren.
De werkelijke situatie zal de inschrijving in een
(Belgisch of buitenlands) bevolkingsregister
overstemmen.
Praktisch betekent het voorgaande dat de
belastingplichtige
naar
aanleiding
van
emigratie de banden met België integraal of op
zijn minst zoveel mogelijk moet doorknippen.
Dit betekent o.m. dat de belastingplichtige:
−
zich dient uit te schrijven uit het
bevolkingsregister van België (en zich
inschrijft in het rijksregister van
de nieuwe woonstaat);
−
bij voorkeur zijn onroerend goed
in België verkoopt of verhuurt en een
appartement of woning huurt of
koopt in de nieuwe woonstaat. Kopen geniet
doorgaans de voorkeur, daar het
duidelijker wijst op een vaste intentie om in

5

de woonstaat te blijven;
−
minstens de contracten voor
nutsvoorzieningen, zoals water, gas en
elektriciteit in België stopzet;
−
de bankrekening(en) in België
stopzet, dan wel alleszins erop toeziet dat
deze niet meer dienen om
in dagelijks levensonderhoud (in België) te
voorzien
of
dat
de
rekeningen niet vanuit België worden beheerd;
−
tv-,
telefoon-,
faxen
internetaansluitingen en -rekeningen in België
stopzet;
−
zijn wagen in België uitschrijft;
−
het bestuurdersmandaat van zijn
Belgisch bedrijf beëindigen dan wel
minstens de dagelijkse leiding
uit handen geven;
−
socioculturele
activiteiten
beëindigt in België, en omgekeerd deze
aanvangt in de nieuwe
woonstaat (bv. lidmaatschap van lokale
verenigingen
of sportclubs).
De emigrerende belastingplichtige doet er goed
aan alles wat te maken heeft met het vertrek zo
ruim mogelijk te documenteren. Dit geldt zeker
in de aanvangsfase. In de eerdergenoemde
circulaire van 2007 wijst de fiscale
administratie er op dat moet worden
aangenomen dat een termijn van 24 maanden
duurzaam verblijf op een vaste plaats in het
buitenland
als
minimumtermijn
in
aanmerking wordt genomen voor de vestiging
van de woonplaats in het buitenland (zie ook
Com.IB nr. 3/66). Dat betekent niet dat het
fiscaal rijksinwonerschap slechts geldt na 24
maanden, maar het toont wel aan dat de fiscale
administratie slechts geneigd zal zijn het
nieuwe rijksinwonerschap te aanvaarden als
een zekere continuïteit en permanentie ten
grondslag ligt aan het verblijf in het
buitenland. In de praktijk blijkt dat de fiscus, bij
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een ‘vervroegd’ (lees: binnen de 24 maanden na
vertrek) naar België terugkomen, slechts
moeizaam kan worden overtuigd dat men in de
tussentijd geen inwoner van België is geweest.
Het is in die gevallen cruciaal te kunnen
aantonen dat het vervroegd terugkeren niet
gepland en onvoorzien was en te wijten is aan
overmacht of in elk geval niet een eigen keuze
is (bijvoorbeeld de buitenlandse werkgever die
vervroegd
een
eind
stelt
aan
de
arbeidsovereenkomst)(zie
onder
meer
Voorafgaande Beslissing 2019.0060 dd. 13
maart 2019). Het 24-maandcriterium is niet
meer is dan een administratieve richtlijn en
staat geenszins in de wet ingeschreven. Echter,
de rechtspraak die het onwettig karakter van
deze termijn an sich hekelt, is bijzonder
schaars (zie Rb. Luik 8 september 2005,
Fiscoloog Internationaal, nr.262). Bijgevolg is
het dus sterk aan te bevelen om er in de
dagelijkse adviespraktijk terdege rekening
mee te houden.
Bij dit alles moet opgemerkt worden dat het
documenteren niet slechts “pour les besoins de
la cause” mag gebeuren. Het gaat, zoals terecht
gesteld werd in de rechtsleer, slechts over het
substantiveren en documenteren van een
werkelijke en effectieve situatie.
Van zodra de belastingplichtige zich heeft
uitgeschreven uit het bevolkingsregister van
België én hij tezelfdertijd ook daadwerkelijk
het land heeft verlaten, zal hij of zij vanaf
diezelfde dag niet langer als Belgisch inwoner
worden beschouwd. België kent geen
wettelijke fictie van verlengd fiscaal
inwonerschap
(in
tegenstelling
tot
bijvoorbeeld Nederland). België legt natuurlijke
personen buiten de uitoefening van een
Zie evenwel inzake emigratie en de taxatie in relatie
tot activa met beroepsmatig karakter: N. LENAERTS,
W. OEPEN en G. VAN DYCK, “Exits door natuurlijke
5

6

beroepswerkzaamheid
evenmin
een
5
zogeheten exit-tax (waarbij wordt afgerekend
over de latente meerwaarde van het
vermogen(sbestanddelen)). Wat al eens uit het
oog wordt verloren, is dat de gemeente waar
men zich heeft uitgeschreven, sedert 2017 in
principe verplicht is om, in het kader van de
strijd van de federale overheid tegen
domiciliefraude, binnen de 15 dagen een
woonstcontrole uit te voeren teneinde na te
gaan of de betrokkenen daadwerkelijk zijn
vertrokken.
Noteer tot slot dat emigratie tevens een impact
kan hebben op de fiscale woonplaats van de
vennootschap(pen)
waarin
de
belastingplichtige een mandaat heeft als
bestuurder, en/of betrokken is bij de dagelijkse
leiding, en/of waar deze aandeelhouder van is.
In het kader van huidige bijdrage gaan we hier
echter niet verder op in.
1.c. Portugees intern recht
De Portugese ‘Individual Income Tax Code’
voorziet verschillende criteria om het Portugees fiscaal rijksinwonerschap te bepalen. Als
algemene regel geldt dat een persoon vermoed wordt zijn fiscale woonplaats in Portugal
te hebben, indien:
−
hij meer dan 183 dagen in Portugal
verblijft in een periode van twaalf maanden, te
beginnen of eindigend in een bepaald
jaar; of
−
hij er een woning ter beschikking heeft
die hij wil gebruiken als gewoonlijke verblijfplaats tijdens zijn verblijf, zelfs indien
dit minder is dan 183 dagen.

personen: gelijkschakeling met vennootschappen”,
Fiscoloog (I.) 2017, afl. 399, 5-7.
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Iemand die naar Portugal verhuist en voldoet
aan de omschreven verblijfscriteria, zal
beschouwd worden als Portugees fiscaal
inwoner vanaf de eerste dag van de
verblijfsperiode. Om formeel fiscaal inwoner
van Portugal te worden, moet de nieuwkomer
een fiscaal nummer aanvragen en zich als
inwoner van Portugal registreren door het
voorleggen van een verblijfsadres in Portugal
(middels een huurcontract of aankoopakte).

7

De ene staat hecht dan bijvoorbeeld meer
belang aan persoonlijke criteria (verblijfplaats,
en fysieke aanwezigheid), bijvoorbeeld op
grond van day counting (zie Italië en Portugal)
terwijl de andere staat ook economische of
professionele criteria naar voor schuift,
bijvoorbeeld in België de reeds genoemde zetel
van fortuin.

Men wordt, kort gesteld, als fiscaal inwoner
van Italië beschouwd indien men voor het
grootste deel van het inkomstenjaar (a.d.h.v.
een 183-dagen regel):

Dergelijke
problemen
van
dubbel
rijksinwonerschap (en de corresponderende
potentiële dubbele belasting over het
wereldwijde inkomen) kunnen opgelost
worden door beroep te doen op de
dubbelbelastingverdragen tussen de betrokken
landen.

geregistreerd is in het Italiaans
burgerlijk register; of
voor het grootste deel van het
jaar de woonplaats of domicilie in Italië heeft
(gewoonlijk verblijf resp. de
plaats waar men het “centrum van zijn
belangen”
heeft).

Het Dubbelbelastingverdragen tussen België
en Italië/Portugal voorziet daarbij, in lijn met
het Belgische OESO-Modelverdrag van juni
2010, in volgende voorkeursregeling (‘tiebreaker rules’) – die in deze volgorde toegepast
moet worden – om een woonplaatsconflict op
te lossen:

1.e. Quid bij conflict waar twee landen fiscaal
inwonerschap claimen?
Net omdat staten verschillende definities van
‘rijksinwonerschap’ hanteren, kunnen er toch
situaties
van
duaal
rijksinwonerschap
ontstaan, ook in bona fide dossiers. Het gaat
dan
niet
over
situaties
van
fictief
rijksinwonerschap, maar om situaties waarin
een belastingplichtige (regelmatige) bindingen
heeft met verschillende staten.

−
een belastingplichtige wordt geacht
enkel inwoner te zijn van de staat waar hij een
duurzaam tehuis6 tot zijn beschikking
heeft; indien hij in beide staten een duurzaam
tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt
hij geacht enkel inwoner te zijn van de staat
waarmee
zijn
persoonlijke
en
economische banden het nauwst zijn
(middelpunt van
de levensbelangen);
−
indien niet kan worden bepaald in
welke staat de belastingplichtige het

Het ‘duurzaam tehuis’ kan in zekere mate vergeleken
worden met het Belgisch begrip ‘fiscale woonplaats’,
d.w.z. elke woning waarvan de natuurlijk persoon
eigenaar is of waarvan hij het blijvend genot heeft. Het
komt er vooral op neer dat het ‘tehuis’ duurzaam ter
beschikking staat van de belastingplichtige. Dit criterium

wordt als nogal vaag beschouwd, daar een
belastingplichtige die bijvoorbeeld tijdens de week
verblijft in een gehuurd onroerend goed en in het
weekend naar de woning van het gezin terugkeert, op
verdragsniveau beschouwd kan worden als een
‘duurzaam tehuis’ te hebben in beide staten.

1.d. Italiaans intern recht

6

For further information about this topic, please contact office@sanseninternational.tax
Sansen international Tax Lawyers | www.sanseninternational.tax | Amerikalei 35, 2000 Antwerpen | Privacy statement

Emigratie uit België, zelfs indien niet fiscaal geïnspireerd: better safe than sorry! Twee populire Zuiderse
landen onder de loep.

middelpunt van zijn levensbelangen heeft, of
indien hij in geen van de staten een duurzaam
tehuis tot zijn beschikking heeft,
wordt hij geacht enkel inwoner te zijn van de
staat waar hij gewoonlijk verblijft (day
counting);
−
indien hij gewoonlijk verblijft in beide
staten of in geen van beide, wordt hij geacht
enkel inwoner te zijn van de staat
waarvan hij onderdaan is;
−
indien hij onderdaan is van beide staten
of van geen van beide, regelen de
bevoegde
autoriteiten
van
de
overeenkomstsluitende
staten
de
aangelegenheid in onderlinge
overeenstemming.
Een persoon kan dus op grond van een
toepasselijk dubbelbelastingverdrag ‘nietrijksinwoner’ zijn, terwijl hij toch als
‘rijksinwoner’ aangemerkt wordt voor de
toepassing van het nationaal recht. De
kwalificatie
op
basis
van
het
dubbelbelastingverdrag
is
echter
doorslaggevend.
Het is van belang er op te wijzen dat de
verdragslanden op grond van dit artikel 4
verplicht zijn om tot een oplossing te komen
wanneer de voorkeursregeling zonder succes
wordt toegepast. Dit is anders dan de algemene
procedure voor onderling overleg zoals
voorzien in artikel 24 van het Belgisch
Modelverdrag, waar, behalve in het geval
wanneer de belastingplichtige een verzoek tot
7

Let wel: de dubbelbelastingverdragen met de
Verenigde Staten van Amerika en met Macedonië
staan toe dat de belastingplichtige zijn zaak
tegelijkertijd aan beide staten voorlegt.
8
Sommige verdragen voorzien zelfs een kortere
termijn (zie ondermeer Luxemburg, Portugal, Duitsland,
Frankrijk, …).
9
Zie hieromtrent Circulaire 2018/C/27 d.d. 7 maart
2018 met betrekking tot de regels voor

8

bindende arbitrage indient, de betrokken
landen slechts moeten ‘trachten’ een oplossing
te vinden.
De belastingplichtige die in het kader van een
woonplaatsconflict
een
procedure
van
onderling overleg wil opstarten, zal daartoe
doorgaans bij de belastingadministratie van de
staat waarvan hij meent inwoner te zijn7, een
verzoek
moeten
indienen.
Deze
verdragsprocedure vormt een bijkomende
procedure en staat los van eventuele
internrechtelijke mogelijkheden. Niets belet
de
belastingplichtige
om
dus
ook
internrechtelijk zijn standpunt kenbaar te
maken volgens de geijkte procedurele
mogelijkheden. De meeste door België
afgesloten verdragen voorzien in een termijn
van drie jaar8 binnen dewelke de het verzoek
moet worden ingediend, te rekenen vanaf de
eerste kennisgeving van de maatregel die leidt
tot een belasting die niet in overeenstemming
is met de bepalingen van het verdrag. Er wordt
echter nergens in het Belgisch Modelverdrag
verduidelijkt
hoe
een
dergelijk
verdragsverzoek moet worden opgesteld. Een
en ander wordt evenwel uitgebreid toegelicht
in een circulaire van begin 20189 waarin onder
meer wordt vereist dat het verzoek
gemotiveerd moet zijn en waarin wordt
opgesomd welke informatie en documenten
het verzoek moet bevatten. De circulaire
vermeldt tevens de gegevens van de
aangewezen bevoegde instantie10 tot wie het
verzoek tot onderling overleg moet worden
geschillenbeslechting in verband met de toepassing
van internationale belastingverdragen.
10
FOD Financiën, Algemene Administratie van de
Fiscaliteit – Centrale diensten Dienst Internationale
Betrekkingen – Afdeling Commentaar North Galaxy –
Toren A 24, Koning Albert II laan, 33/bus 25, 1030
BRUSSEL, aagfisc.com.internat@minfin.fed.be.

For further information about this topic, please contact office@sanseninternational.tax
Sansen international Tax Lawyers | www.sanseninternational.tax | Amerikalei 35, 2000 Antwerpen | Privacy statement

Emigratie uit België, zelfs indien niet fiscaal geïnspireerd: better safe than sorry! Twee populire Zuiderse
landen onder de loep.

gericht en gaat uitgebreid in op de wijze
waarop de verdere procedure verloopt. In
eerste fase zal de aangezochte autoriteit
nagaan of zij unilateraal een oplossing kan
aanreiken voor de voorgelegde problematiek
door
bijvoorbeeld
het
bevoegde
controlecentrum op te dragen om een gepaste
ontheffing te verlenen. Is de aangezochte
autoriteit echter van oordeel dat de betwiste
belasting geheel of gedeeltelijk toe te schrijven
is aan een maatregel die genomen werd door de
partnerstaat, dan zal de overlegfase worden
opgestart. Komen de staten niet tot een
oplossing, dan kan de zaak op verzoek van de
belastingplichtige worden voorgelegd aan
arbitrage (voor zover voorzien)11. De hiervoor
vermelde Circulaire van maart 2018 vermeldt
echter expliciet dat België de voorkeur geeft
aan de overlegfase en ‘alles in het werk stelt om
de zaak op te lossen alvorens de arbitragefase
op te starten’.
1.f. Belang van kwalificatie als inwoner in de
zin van dubbelbelastingverdrag
Belastingplichtigen kunnen de voordelen van
een dubbelbelastingverdrag inroepen als zij
‘persoon’ zijn en (vooral) ‘resident’ (inwoner) in
de zin van het verdrag. In het OESOmodelverdrag wordt het begrip ‘resident’ als
volgt verwoord:
“Article 4 RESIDENT
1. For the purposes of this Convention, the term
‘resident of a Contracting State’ means any
person who, under the laws of that State, is
liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management or any other
criterion of a similar nature, and also includes
that State and any political subdivision or local
11

Zie met name in DBV met de Verenigde Staten,
Verenigd Koninkrijk, Uruguay en het Arbitrageverdrag
(Europese Conventie nr. 90/436/CEE van 23.07.1990

9

authority thereof. This term, however, does not
include any person who is liable to tax in that
State in respect only of income from sources in
that State or capital situated therein.”
De definitie houdt in dat de inwoner
verondersteld wordt aan (inkomsten)belasting
te zijn onderworpen ingevolge zijn/haar
woonplaats of plaats van vestiging. Het
ontbreken
van
enig
belastingregime
(bijvoorbeeld in de Verenigde Arabische
Emiraten wat natuurlijke personen betreft)
leidt er meteen toe dat een inwoner van dat
land enige toegang tot het verdrag ontzegd
wordt. Een dividend uitgekeerd door een
vennootschap gevestigd in het andere
verdragsland zal dan bijvoorbeeld niet kunnen
genieten van een verlaagd brontarief.
Een ander aandachtspunt in verdragssituaties
is het artikel 4 (1) tweede zin OESOmodelverdrag, dat ook terug te vinden is in de
door België met Italië en Portugal afgesloten
verdragen.
De eerste zin van artikel 4 OESO-modelverdrag
geeft weer wat voor verdragsdoeleinden een
‘resident’ is, maar nuanceert dit namelijk in de
tweede zin: “This term [‘Residence’], however,
does not include any person who is liable to tax
in that State in respect only of income from
sources in that State or capital situated
therein”. Dit zou een probleem kunnen vormen
voor
de
inroeping
van
een
dubbelbelastingverdrag door personen die in
hun woonstaat op basis van het nationale
stelsel niet belast worden op inkomsten die
behaald of verkregen worden buiten de
woonstaat.

ter afschaffing van dubbele belastingen in geval van
winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen).
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Het is immers vereist om ‘inwoner van een
staat’ te zijn om het dubbelbelastingverdrag te
kunnen toepassen. De definitie van ‘inwoner
van een staat’ beoogt veelal personen die op
grond van een aanknopingsfactor aan
onbeperkte belastingplicht onderworpen zijn.
Loutere taxatie van lokaal broninkomen zou
dan niet voldoende zijn om verdragstechnisch
als ‘inwoner’ beschouwd te worden.
De vraag rijst naar de gevolgen voor inwoners
van landen die een territoriaal belastingregime
kennen. Een gekend voorbeeld in dit verband is
Hong Kong, dat enkel belastingen heft op
binnenlandse
inkomsten.
De
OESOcommentaar stelt evenwel uitdrukkelijk dat
artikel 4 niet de bedoeling heeft om inwoners
van landen met een territoriaal regime per
definitie uit te sluiten: “It has to be interpreted
in light of its object and purpose, which is to
exclude persons who are not subjected to the
most comprehensive liability to tax generally
imposed by a state, because it might otherwise
exclude from the scope of the Convention all
residents of countries adopting a territorial
principle in their taxation, a result which is
clearly not intended”.
Wat dit betekent voor Italië resp. Portugal die
beiden voor nieuwkomers een belastingregime
voorzien dat principieel territoriaal van inslag
is, wordt hieronder besproken (zie wat betreft
Portugal voetnoot 8 en voor Italië onder punt
3.b.i.).
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In de voorbije jaren heeft Portugal
verscheidene maatregelen ingevoerd die erop
gericht zijn buitenlandse investeringen aan te
trekken en de immigratie naar Portugal te
promoten. In deze context is in 2009 een nieuw
programma in werking getreden: het ‘NonHabitual Tax Resident-regime’ (‘NHTRregime’).12
2.a. Voor wie?
Het NHTR-regime is bedoeld voor EU-inwoners
die naar Portugal willen verhuizen en niet-EUinwoners met een visum. Om in aanmerking te
komen voor de NHTR-status, moet een
belastingplichtige daarnaast aan de twee
volgende criteria voldoen:
− (i) hij moet fiscaal Portugees
fiscaal inwoner worden;
− (ii) hij mag in de voorafgaande
vijf jaar geen fiscaal inwoner van Portugal
zijn geweest.
Praktisch met betrekking tot deze laatste
voorwaarde moet de belastingplichtige
tegenwoordig alleen nog online de NHTRaanvraag indienen waarbij men :
-

meedeelt dat men van het regime
gebruik wenst te maken,
de laatste woonstaat vermeldt; en
alles ‘voor waar en echt’ aanvinkt13

2. Emigratie naar Portugal: het NHTR-regime

Uiteraard moet de belastingplichtige, indien de
belastingdienst de waarheidsgetrouwheid van
de verklaring in twijfel trekt, kunnen aantonen
dat hij gedurende de volledige voorafgaande

NHTR-regime werd ingevoerd door de wet nr.
249/2009 van 23 september 2009.
13 Initieel werd gevraagd om een woonplaatsverklaring
afgeleverd door de fiscus van de staat van oorsprong

voor te leggen. Daarna volstond een beëdigde
verklaring waarin men bevestigt dat men niet vermoed
kan worden in de voorafgaande vijf jaar fiscaal inwoner
in Portugal te zijn geweest.

12
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periode van vijf jaar in een andere jurisdictie
verbleef en, in het bijzonder, dat hij in die
periode daar als fiscaal inwoner belastingen
heeft betaald.
De aanvraag van het NHTR-statuut moet
worden ingediend op het ogenblik van de
registratie als Portugees inwoner of uiterlijk op
31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin
hij of zij Portugees inwoner is geworden.
Eenmaal
de
betrokkene
de
formele
goedkeuring van de NHTR-status van de
belastingdienst heeft ontvangen, kan hij er
gedurende een periode van tien opeenvolgende
jaren van genieten.
2.b. Het NHTR-regime
Het NHTR-regime kan uiterst aantrekkelijk
zijn omdat het de mogelijkheid biedt om te
genieten van een lagere belastingdruk in
vergelijking met gewone Portugese inwoners,
mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Algemeen gesteld voorziet het NHTR-regime (i)
in een vrijstelling voor verschillende soorten
inkomsten uit buitenlandse bron en (ii)
verleent het verlaagde vaste tarieven van 20%
op Portugese beroepsinkomsten, mits deze
inkomsten afkomstig zijn van activiteiten met
een hoge toegevoegde waarde.
Om de omvang en voordelen van het NHTRregime volledig te begrijpen, wordt eerst kort
geschetst
hoe
gewone
Portugese
belastingplichtigen (personen die niet aan het
NHTR-regime zijn onderworpen) belast
worden.

−

inkomsten

uit
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arbeid

(categorie A);
− inkomsten uit zelfstandige arbeid (categorie
B);
− inkomsten uit vermogen
(categorie E);
− huurinkomsten (categorie F);
− meerwaarden (categorie G); en
− pensioeninkomsten
(categorie H).
In de regel wordt het belastbaar inkomen
verkregen door inwoners van Portugal die niet
genieten van het NHTR-regime, samengevoegd
en onderworpen aan de progressieve
belastingtarieven die variëren van 14,5 % tot 48
%. Toch kunnen bepaalde vormen van
inkomsten, zoals inkomsten uit vermogen of
huurinkomsten, onderworpen worden aan
vaste belastingtarieven. Momenteel bedraagt
het vast belastingtarief 28 %14. Dit tarief geldt
echter niet voor inkomsten betaald door
entiteiten gevestigd in een jurisdictie die
voorkomt op de bij wet vastgestelde zwarte
lijst. In dat geval geldt een verzwaard
belastingtarief van 35 %.
i)

Vrijstelling voor verschillende soorten
inkomsten uit buitenlandse bron

Het NHTR-regime stelt inkomen uit het
buitenland vrij van belastingen, op voorwaarde
dat het in de bronstaat belast is of belast kan
worden, in voorkomend geval conform het
toepasselijke dubbelbelastingverdrag. Deze
vrijstellingsregeling
biedt
aantrekkelijke
planningsmogelijkheden voor personen die
naar Portugal willen verhuizen.

De Portuguese Individual Income Tax Code
onderscheidt zes inkomstencategorieën:
Daarbij moet nog rekening worden gehouden met een
bijkomende toeslag die voor 2017 varieert tussen
0,88 % en 3,21 %, in functie van het inkomensniveau.
14
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*
Met
betrekking
tot
bijvoorbeeld
pensioeninkomsten kunnen gepensioneerden
een volledige vrijstelling verkrijgen van hun
niet-Portugese pensioeninkomsten wanneer:
−
inkomen onderworpen is aan
belastingen in een ander land waarmee
Portugal
een
dubbelbelastingverdrag heeft gesloten; of
−
wanneer het inkomen onder
Portugees intern recht vermoed wordt niet van
Portugese oorsprong te zijn.
Omwille van het feit dat het Portugees recht
pensioeninkomen betaald door buiten Portugal
gevestigde entiteiten, niet als een Portugees
broninkomen beschouwt, zijn dergelijke
inkomsten in de regel vrijgesteld in Portugal.
Dit kan voor Belgen die naar Portugal
verhuizen, een perfecte planning zijn,
tenminste als bijvoorbeeld het verwachte
pensioenkapitaal van de groepsverzekering
substantieel
genoeg
is
waardoor
de
uitgespaarde belasting (in het beste geval
immers beperkt tot iets meer dan 10%)15
voldoende groot is ter dekking van alle met een
verhuis gepaard gaande kosten.
Het
pensioenartikel
18
van
het
dubbelbelastingverdrag tussen België en
Portugal voorziet immers dat “pensioenen en
andere soortgelijke beloningen, betaald aan
een inwoner van een overeenkomstsluitende
Staat
terzake
van
een
vroegere
15

Met name 10% afzonderlijke belastingtarief en in
principe 3,55% Riziv-bijdrage en 2%
Solidariteitsbijdrage.
16
Dat men als inwoner van Portugal het
dubbelbelastingverdrag met België kan inroepen (en
dus kan beschouwd worden als ‘inwoner’ in de zin van
het verdrag) lijkt buiten kijf te staan. Het is immers
duidelijk dat Portugal niet louter de lokale inkomsten
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dienstbetrekking” exclusief in de woonstaat
belastbaar zijn.16
Echter, met deze bewoordingen worden niet de
pensioenen bedoeld die uitbetaald worden aan
personen die voorheen een zelfstandige
beroepswerkzaamheid hebben uitgeoefend.
Pensioenen van zelfstandigen belonen immers
geen vroegere dienstbetrekking of een
betrekking in loondienst.17 Artikel 18 is dus niet
van toepassing op de pensioenen van
zelfstandigen.
Inhoudelijk geeft dat doorgaans niet echt een
verschil, daar in dergelijke situatie in beginsel
het restartikel in de dubbelbelastingverdragen
van toepassing is (art. 21 in OESOModelverdrag). Net zoals de (vroegere)
traditionele regel dat pensioenen belastbaar
zijn in de woonstaat, stelt het restartikel voor
het overige inkomen dat de woonstaat bevoegd
is.
In casu zou dat dus betekenen dat Portugal op
grond van het DBV heffingsbevoegd is. Artikel
21 van het verdrag met Portugal bevat op dit
vlak echter de bijzondere bepaling dat “de niet
in de vorige artikelen behandelde inkomsten
die uit de andere overeenkomstsluitende staat
afkomstig zijn (in casu uit België)” eveneens in
die andere staat (België) mogen worden belast.
In de circulaire18 bij het verdrag valt daarover
bijkomend het volgende te lezen:
“de "andere inkomsten" mogen in de bronstaat
van de inkomsten worden belast (nieuw art. 21,
belast (zoals verwoord in artikel 4 (1) tweede zin van het
verdrag), maar desgevallend ook buitenlandse
inkomsten.
17 Commentaar op art. 18 van het OESO-Modelverdrag,
nrs. 3 en 7.
18 Circulaire nr. AFZ/97-1034 (AFZ 15/2002) dd.
24.06.2002.
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§ 3); deze bepaling maakt het België mogelijk
inkomsten uit pensioensparen, kapitalen van
levensverzekeringen, pensioenen
van
voormalige
zelfstandigen,
onderhoudsuitkeringen enz; te belasten aan de
bron (cfr. hoofdstuk 21 Com.Ov.);”
*Met betrekking tot inkomsten uit roerend
vermogen (interesten en dividenden) geldt
onder het NHTR-regime in beginsel een brede
vrijstellingsregeling.
Daarbij geldt de belangrijke kanttekening dat
deze vrijstelling in het algemeen alleen van
toepassing is op traditionele inkomsten uit
kapitaal (interesten en dividenden). Andere
minder traditionele vormen van inkomsten uit
vermogen (zoals opbrengsten uit swaps,
levensverzekeringsproducten,
beleggingscertificaten en uitkeringen uit een
trust) zullen evenwel niet in aanmerking
komen voor de vrijstelling. Echter,
ook
klassieke
dividenden
uitgekeerd
door
buitenlandse
collectieve
beleggingsinstellingen
(bijvoorbeeld
een
Luxemburgse SICAV) komen mogelijkerwijs
niet in aanmerking voor de Portugese
vrijstelling. Voorwaarde is immers dat de
uitkering als een dividend kan worden
aangemerkt in de zin van het toepasselijke
dubbelbelastingverdrag en dus afkomstig zijn
van een vennootschap in de zin van het
verdrag. Dit laatste veronderstelt doorgaans
dat de vennootschap in de plaats van vestiging
aan
de
vennootschapsbelasting
is
onderworpen, voorwaarde die dus niet altijd
vervuld is bij beleggingsinstellingen…Het zal
dus zaak zijn tijdig de beleggingsportefeuille te
evalueren en desgevallend aan te passen of
De Portugese regering heeft een lijst van activiteiten
gepubliceerd die beschouwd worden als “activiteiten
van wetenschappelijke, artistieke of technische aard
met een hoge toegevoegde waarde” (zie Ministerieel
19
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een herstructurering door te voeren om
maximaal te kunnen genieten van het NHTRregime.
* Tot slot is nog meldenswaard dat
meerwaarden gerealiseerd ingevolge de
verkoop of ruil van roerende goederen
(bijvoorbeeld aandelen), krachtens de meeste
dubbelbelastingverdragen die Portugal heeft
afgesloten (zo ook in de relatie met België), ter
heffing zijn toegewezen aan de woonstaat,
Portugal. De logische conclusie (zie hiervoor
omtrent de toepasselijke voorwaarden omtrent
de vrijstelling van buitenlandse inkomsten) is
dat dergelijke meerwaarden niet kunnen
worden vrijgesteld onder het Portugese NHTRregime. Het toepasselijke belastingtarief is
28%. Belgen die dus van plan zijn te verhuizen
naar Portugal en op korte termijn hun bedrijf
willen verkopen, doen dat dus beter voordien,
tenminste zolang België geen algemene
meerwaardebelasting kent. Maar hetzelfde
geldt echter ook voor Belgen wiens
effectenportefeuille mikt op de realisatie van
meerwaarden, eerder dan het ontvangen van
interesten en dividenden. Ook hier zullen de
nodige voorzorgen moeten worden genomen
om hieraan te remediëren.
ii) Verlaagde vaste tarieven van 20% op
Portugese beroepsinkomsten, mits deze
inkomsten afkomstig zijn van activiteiten
met een hoge toegevoegde waarde
In hoofde van een NHTR worden inkomsten uit
arbeid van Portugese bron (categorie A) of
inkomsten uit een zelfstandige arbeid
(categorie B), die afkomstig zijn uit activiteiten
met een hoge toegevoegde waarde19, belast aan
besluit nr. 12/2010, 7 januari 2010). Op deze lijst zijn
onder andere volgende beroepen opgenomen:
− revisoren;
− artsen;
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een vast tarief van 20 %, in plaats van de
gewone progressieve belastingtarieven tot 48
%. Dit vast tarief van 20 % is alleen van
toepassing op inkomsten uit arbeid of
inkomsten uit zelfstandige arbeid. Dit heeft tot
gevolg dat, als een persoon in Portugal
inkomsten uit een andere categorie verwerft
(pensioeninkomsten,
huurinkomsten,
meerwaarden, inkomsten uit vermogen), deze
inkomsten belast zullen worden volgens de
algemene fiscale regels die van toepassing zijn
op alle fiscale inwoners in Portugal.

2.c. Vermogensbelasting en erfbelasting in
Portugal
Portugal heft geen vermogensbelasting. Wel
moeten buitenlandse bankrekeningen jaarlijks worden vermeld op de belastingaangifte.
Deze verplichting geldt voor alle fiscale
inwoners van Portugal, dus ook voor de NHTRinwoners. Deze meldingsplicht gaat alleen
over het IBAN- en BIC-nummer van de
belastingplichtige.
Er
moeten
geen
inlichtingen worden verstrekt over het
banksaldo en de onderliggende beleggingen.
Daarnaast bestaan er momenteel ook geen
erfbelastingen in Portugal20.

2.d. Conclusie

− ingenieurs;
− leerkrachten;
− investeerders;
− bestuurders; en
− zaakvoerders.
20 Giften, schenkingen of overdrachten causa mortis
aan fysieke personen zijn onderworpen aan de Stamp
Duty (zegelrecht). De Stamp Duty is verschuldigd op
territoriale basis, zodat alleen de overdracht om niet van
activa die vermoed worden in Portugal te zijn gelegen,
onderworpen is aan deze belastingheffing. Momenteel
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Portugal biedt, naast het aangename klimaat,
duidelijk zeer interessante voordelen voor
Belgen die zich aldaar gaan vestigen. Heel wat
buitenlandse inkomsten worden er immers
vrijgesteld en lokale beroepsinkomsten
kunnen
er
genieten
van
een
laag
belastingtarief. Echter, het is niet voor iedereen
weggelegd en sommige inkomsten worden
uiteindelijk toch belast, is het niet in Portugal
(zoals meerwaarden en bepaalde dividenden,
tenzij na herstructurering van de portefeuille),
dan wel in België (zoals pensioen(kapitalen)
betaald aan vroegere zelfstandigen). Die laatste
categorie belastingplichtigen kunnen dan
misschien beter opteren voor een verhuis naar
dat andere interessante land dat recent dé
uitdager is geworden voor het Verenigd
Koningrijk en Portugal, nl. Italië.

3. Emigratie naar Italië: het “new resident
regime”

3.a. Voor wie?

Ook Italië tracht buitenlandse kennis, kapitaal
en “high net worth individuals” te lokken met
de introductie van een bijzonder nieuw
belastingregime (het “new resident regime”).
De Begrotingswet21 introduceerde in 2017 aldus
een nieuw territoriaal belastingregime.22
bedraagt het belastingtarief 10 %, behalve wanneer de
begunstigde de echtgeno(o)t(e), samenwonende
partner, ascendent of descendent van de overledene is,
in welk geval er een vrijstelling geldt.
21 Wet nr. 232 van 11 december 2016, inwerkingtreding
vanaf 1 januari 2017. Belastingplichtigen die in de loop
van 2016 naar Italië verhuisden zouden naar verluidt
ook nog het systeem kunnen toepassen.
22 In dezelfde wet wordt voorzien in een verhoogde
vrijstelling
van
taxatie
over
Italiaanse
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Het nieuwe belastingregime staat open voor
natuurlijke personen, zowel Italianen en nietItalianen, die hun fiscale woonplaats van
buiten Italië naar Italië verhuizen.
De belangrijkste voorwaarde om te genieten
van het nieuwe regime is dat men in minstens
negen van de tien jaren voorgaand aan het
opteren voor dit belastingregime een fiscale
woonplaats buiten Italië heeft gehad. Het
regime staat zoals hierboven omschreven
evenwel ook open voor uitgeweken Italianen
die terugkeren naar Italië.23
3.b. Het Italiaanse new resident regime
i)

Inhoudelijk

Het Italiaanse new resident regime betreft een
territoriaal systeem van belastingheffing voor
natuurlijke personen, aangevuld met een
jaarlijkse forfaitaire heffing.
De inkomsten en meerwaarden - uit
“buitenlandse, niet-Italiaanse” bron” - van de
belastingplichtige die opteert voor de
toepassing van het nieuwe regime worden
namelijk
vrijgesteld
van
Italiaanse
belastingheffing. Anders dan bijvoorbeeld in
het Verenigd Koninkrijk, geldt dit ongeacht of
er sprake is van een Italiaanse ‘remittance’ van
inkomsten of niet.
Als
keerzijde
geldt
wel
dat
de
belastingplichtige onderhevig is aan een
jaarlijkse forfaitaire heffing van 100.000 euro.
beroepsinkomsten voor ‘expats’. Hierop gaan we in het
kader van dit artikel niet dieper in.
23 Vgl. met de Zwitserse Pauschal-regeling, die niet
openstaat voor Zwitsers.
24 Artikel 67, par. 1, c) ITCA definieert een “aanmerkelijk
belang” als : aandelen die meer dan 2% (indien
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Daarmee is meteen duidelijk dat Italië mikt op
de meer vermogende particulier.
Indien meerdere gezinsleden van het new
resident regime willen genieten, kan dat tegen
de betaling van een jaarlijkse bijdrage van
25.000 euro per additioneel familielid. Twee
echtgenoten die hun fiscale woonplaats naar
Italië verhuizen en die beiden wensen te
genieten van het Italiaanse ‘non-dom stelsel’,
zullen bijvoorbeeld een jaarlijkse heffing van
125.000 euro betalen.
Inkomsten en meerwaarden uit Italiaanse bron
zijn trouwens nog altijd op de gebruikelijke
manier onderworpen aan de Italiaanse
belastingwetgeving.
Italië
kent
een
progressieve inkomstenbelasting met een
maximaal tarief van 43%.
Daarnaast
geldt
er
één
belangrijke
uitzondering op de vrijstelling voor inkomen
uit buitenlandse bron: meerwaarden op een
‘aanmerkelijk belang’24 gerealiseerd in de
eerste vijf jaar na het opteren voor het regime
worden wel onderworpen aan de reguliere
belastingregels, ook als het inkomen een
buitenlandse bron heeft. Naar Italië verhuizen
om ‘snel’ een ‘aanmerkelijk belang’ te verkopen
is dus niet zonder Italiaans fiscaal gevolg.
In beginsel geldt trouwens logischerwijs geen
tax credit voor de buitenlandse inkomsten bij
toepassing van het new resident regime.
Noterenswaardig
hierbij
is
dat
de
belastingplichtige ervoor kan opteren om
inkomsten en winsten afkomstig van bepaalde
beursgenoteerd) resp. 20% (niet-beursgenoteerd) van
de stemrechten vertegenwoordigen dan wel die
aandelen die meer dan 5% (indien beursgenoteerd)
resp. 25% (niet-beursgenoteerd) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
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niet-Italiaanse landen buiten de toepassing
van het systeem te houden en wel te laten
onderwerpen
aan
het
Italiaanse
belastingstelsel. Dat maakt het, onder
voorwaarden, bijvoorbeeld mogelijk om te
genieten van een tax credit voor belastingen
die in het buitenland over die inkomsten
werden ingehouden.
Het nieuw regime trad pas in werking op 1
januari
2017.
Bijgevolg
bevat
het
Dubbelbelastingverdrag met België nog steeds
de standaardbepaling zoals voorzien in artikel
4, tweede zin OESO-Modelverdrag (zie hiervoor
onder punt 1.f.). Het is echter verdedigbaar om
te stellen dat een “new resident” als “inwoner
onder het verdrag” kwalificeert daar het
“belastingforfait”, ondanks haar forfaitair
karakter, eveneens betrekking heeft op
buitenlandse inkomsten en dus niet louter
‘drukt’ op lokale inkomsten. Dit werd
ondertussen met zoveel woorden in ieder geval
reeds door de Italiaanse fiscus bevestigd25.
Belastingplichtigen die willen emigreren naar
Italië, hebben er baat bij voordien het bedrag
aan belastingen te berekenen die ze globaal (in
België en daarbuiten) zouden betalen over hun
toekomstige (verwachte) inkomsten mochten
ze inwoner van België blijven. Als dit bedrag
hoger is dan het forfait van 100.000 €, verhoogd
met de belastingen die buiten Italië
verschuldigd zijn (bijvoorbeeld over een
bestuurdersbezoldiging van een Belgisch
bedrijf) dan wel in Italië over lokale inkomsten,
dan kan een verhuis naar Italië zeker in
overweging worden genomen.
ii)

Formaliteiten
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De belastingplichtige zal in zijn Italiaanse
aangifte moeten bevestigen dat hij het new
resident regime wenst toe te passen. Daarnaast
kan
een
voorafgaande
goedkeuring
(ruling/interpello)
bij
de
Italiaanse
administratie aangevraagd worden omtrent de
status als voormalig non-resident.
Ook heeft de Italiaanse administratie recent
richtlijnen en een checklist opgesteld die in
voorkomend geval beantwoord moeten worden
en waarvan kopij aan de Italiaanse
administratie bezorgd moet worden. Als
zodanig zullen er zich weinig problemen
stellen voor kandidaat-rijksinwoners die
voordien duidelijk (gedurende 9 van 10 jaren)
geen Italiaans rijksinwoner waren en evenmin
woonachtig waren in een black-listed land. In
de checklist wordt wel gevraagd te bevestigen
waar de nieuwe rijksinwoner voordien zijn
fiscale woonplaats had, wat de Italiaanse
administratie vermoedelijk moet toelaten het
voormalige woonland in te lichten en controle
op het niet-rijksinwonerschap verhoogt.
Bovendien is de “new Italian resident” niet
verplicht om het bestaan van zijn of haar in het
buitenland gehouden goederen en gelden te
melden aan de Italiaanse autoriteiten (via
‘formulier RW’, waarin opgave gedaan moet
worden
van
buitenlandse
‘financiële
investeringen’, maar ook van juwelen,
kunstwerken, boten,.)… De ontwikkelingen op
het vlak van EU-CRS- en FATCA gelden
uiteraard wel, maar zullen in zekere zin niet
relevant zijn (althans niet voor Italië) daar de
buitenlandse inkomsten geen afzonderlijke
belastingplicht met zich mee zullen brengen
onder het new resident regime.

Circular Letter no. 17/E of 23 May 2017, 94. (vertaling
naar Engels door auteur).
25
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iii)

Duur

Het new resident regime is in werking
getreden op 1 januari 2017 en geldt voor een
periode van maximaal vijftien jaar na
uitoefening van de keuze. Men kan ook afzien
van het Italiaanse regime gedurende de
looptijd. Deze keuze is dan onherroepelijk en
heeft tot gevolg dat bij voortdurend verblijf in
Italië niet meer geopteerd kan worden voor het
‘new resident regime’. De afstand van het
regime triggert geen ‘exit-tax’.

substantieel meer dan 100.000 € aan
belastingen zou betalen. Maar dat men tevens
kan compartimenteren door, in functie van het
toepasselijke dubbelbelastingverdrag, naar
keuze inkomsten en winsten afkomstig van
bepaalde niet-Italiaanse landen buiten de
toepassing van het systeem te houden en wel
te laten onderwerpen aan het Italiaanse
belastingstelsel, is een bijkomende troef van
dit regime.
Erik Sansen
Advocaat-vennoot Sansen International Tax
Lawyers.

3.c. Vermogensplanning
Op het vlak van vermogensplanning geldt
fiscale eenvoud: in het buitenland gehouden
goederen en gelden van de ‘new resident’
belastingplichtige zijn niet onderworpen aan
erfof
schenkingbelasting
of
aan
vermogensbelasting (i.e. vrijgesteld van de
imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero, IVAFE, en vrijgesteld van de
belasting over in het buitenland aangehouden
onroerend goed, i.e. de imposta sul valore degli
immobili situati all’estero, IVIE). Noteer dat de
huidige Italiaanse wetgeving tevens voor in
Italië gelegen goederen gunstige schenk- en
erfbelastingtarieven voorziet (bijvoorbeeld in
rechte lijn en tussen echtgenoten 4% over het
deel dat een bedrag van 1.000.000 €
overschrijdt).
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*

*

*

3.d. Conclusie
Op zich vormt het nieuwe regime met de
vrijstellingen voor buitenlandse inkomsten
reeds een zeer goede incentive om als (zeer)
vermogende particulier een verhuis naar Italië
te overwegen, zeker wanneer men anders
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