A-117/1 - 90/91

A-117/1 - 90/91

BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE RAAD

CONSEIL DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE

GEWONE ZITTING 1990-1991

SESSION ORDINAIRE 1990-1991

23 MEI 1991

23 MAI 1991

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

PROPOSITION D'ORDONNANCE
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bij overlijden van toepassing zijn

indexant les tranches de part
sur lesquelles s'appliquent les droits
de succession et de mutation par deces

(Ingediend door de heer de Patoul)

(Deposee par M. de Patoul)

TOELICHTING

DEVELOPPEMENTS

De verschillende gedeelten van aandeel waarop de,
tarieven der successierechten van toepassing zijn,
werden sedert 1981 niet meer aangepast. De muntontwaarding voor de periode tussen 1981 en 1990 bedraagt 44,91 %.

Les differentes tranches de part sur lesquelles
s'appliquent des droits de succession n'ont plus ete
revues depuis 1981. La depreciation monetaire entre
1981 et 1990 est de 44,91 %.

De absolute waarde van de erfenissen is aldus
gestegen omdat de prijs van de goederen waaruit zij
bestaan is verhoogd. Gelet op bet feit dat het een
progressieve belasting betreft, is de relatieve fiskale
last dus sedert 1981 aanzienlijk toegenomen.

La valeur absolue des heritages s'est ainsi accrue en
fonction de 1'augmentation des prix des biens qui la
composent. Etant donne qu'il s'agit d'un impot progressif, la charge fiscale relative a done considerablement augmente depuis 1981.

Dit is vooral zo in Brussel waar de waarde van de
gebouwen de jongste jaren aanzienlijk is gestegen.

Ceci est particulierement Ie cas a. Bruxelles en raison
de la hausse de la valeur des inuneubles.

Om aan de verhoogde belasting te ontsnappen,
zoeken de belastingsplichtigen naar technieken, hetgeen voor het Gewest op middellange termijn'kan
leiden tot een stagnatie en zeifs vermindering van de
inkomsten uit successierechten.

Pour lutter centre 1'augmentation de l'imp6t, les
contribuables imaginent des techniques qui risquent
d'entratner a moyen terme une stagnation voire une
diminution pour la Region des recettes provenant des
droits de succession.

Bovendien is het niet ondenkbaar dat sommige
inwoners van Brussel zich domicilieren in een ander
Gewest waar de tarieven aantrekkelijker werden
gemaakt.

II y a de plus un risque reel de voir certains habitants
de Bruxelles etablir leur domicile dans une autre
region ou les tarifs auraient ete rendus plus attractifs.

Dit voorstel wil deze ongemakken verhelpen door
de verschillende gedeelten van aandeel te indexeren.

La presente proposition vise a remedier a ces inconvenients par 1'indexation des differentes tranches de
• part.
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Het is bedoeld om de verdoken stijging van de
belasting op de successierechten te beperken, maar
niet om deze belasting te wijzigen; de inkomsten van
bet Gewest zullen niet verminderen.

Elle se borne a limiter 1'augmentation deguisee de
l'imp6t sur les successions mats ne modifie pas celui-ci
et n'entrauie pas de diminution de ressourcesd pour la
Region.

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PROPOSITION D'ORDONNANCE

Artikel 1

Article 1"

Dit voorstel regelt een aangelegenheid bedoeld in
artikel IQJquater van de Grondwef.

La presente ordonnance regle une matiere visee a
1'article IQIquater de la Constitution.

Artikel 2

Article 2

De in frank uitgedrukte bedragen in de hoofdstukken VI en VII van het koninklijk besluit nr. 308 van
31 maart 1936 tot invoering van het Wetboek der
Successierechten en in de bijzondere wettelijke bepalingen ter zake worden, wat de verschillende grensbedragen en gedeelten van aandeel, vrijstellingen, verniinderingen, aftrekken of him grensbedragen of
beperkingen betreft, jaarlijks en gelijktijdig aan de
index van de consumptieprijzen van het koninkrijk
aangepast.

Les montants exprimes en francs aux chapitres VI et
VII de 1'arrete royal n° 308 du 31 mars 1936 etablissant
Ie Code des droits de succession et dans les dispositions
legislatives particulieres relatives a la matiere sont, en
ce qui concerne les diverses limites et tranches de part,
exemptions, reductions, deductions et leurs limites ou
limitations, adaptes annuellement et simultanement a
1'indice des prix a la consommation du royaume.

Artikel 3

Article 3

De in artikel 2 bedoelde aanpassing gebeurt op basis
van de coefficient die wordt verkregen door het gemiddelde van de prijsindexen van het jaar dat aan het
overlijden voorafgaat te delen door het gemiddelde
van de prijsindexen van 1989.

L'adaptation visee a 1'article 2 est realisee a 1'aide du
coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des
indices des prix de 1'annee precedant Ie deces par la
moyenne des indices des prix de 1'annee 1989.

Voor de berekening van de coefficient wordt als
volgt afgerond :
a) het gemiddelde van de indexen wordt afgerond
naar het hogere of lagere honderdste van een punt,
naargelang het cijfer van de duizendsten van een
punt al dan niet vijf bedraagt;
b) de coefficient wordt afgerond naar het hogere of
lagere tienduizendste, naargelang het cijfer van de
honderdduizendsten als dan niet vijf bedraagt.

Pour Ie calcul du coefficient, on arrondit de la
maniere suivante :
a) la moyenne des indices est arrondie au centieme
superieur ou inferieur d'un point selon que Ie chiffre des milliemes d'un point atteint oil non cinq;

Na toepassing van de coefficient worden de bedragen afgerond naar het hogere of lagere duizendtal,
naargelang het cijfer van de honderdtallen al dan niet
vijf bedraagt.

Apres application du coefficient, les montants sont
arrondis au millier superieur ou inferieur selon que Ie
chiffre des centaines atteint ou non cinq.

b) Ie coefficient est arrondi aux dix milliemes superieurs ou inferieurs selon que Ie chiffre des cent
milliemes atteint ou non cinq.

Bruxelles, Ie 13 fevrier 1991.
Serge de PATOUL
Jacques MAISON
DEWAR1CHET

