
 
 

 

Nieuwe taks op omzetting effecten aan toonder - 
Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde 
vennootschappen 
 
De notificatie van de begroting 2012 voorziet in een taks op de omzetting van effecten aan 
toonder die nog in omloop zijn, zowel op de omzetting in gedematerialiseerde effecten als in 
effecten op naam. 
Deze taks geldt zowel voor beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vennootschappen. De 
Administratie van financiën is namelijk van oordeel dat er nog teveel effecten aan toonder in 
omloop zijn en dat de beleggers moeten worden "aangespoord" om hun effecten om te 
zetten. Daartoe zal een taks worden ingevoerd ten laste van de beleggers bij het omzetten 
van hun effecten aan toonder. 
 
Deze taks van 1% in 2012 en 2% in 2013 zal door de financiële instellingen worden geheven 
wanneer de belegger zijn effecten op een effectenrekening komt deponeren om ze te 
dematerialiseren. De taks zal door de emittent worden geïnd wanneer de belegger zich 
aanmeldt om zijn effecten op naam te zetten. 
 
Deze taks zal worden geïnd op de noteringswaarde van de effecten van beursgenoteerde 
vennootschappen. Voor effecten van niet-beursgenoteerde vennootschappen moet de 
administratie de belastinggrondslag nog preciseren. Zeer waarschijnlijk wordt dit de prijs van 
de laatste transactie wanneer deze plaats vond in de voorafgaande maand, of een waarde 
geraamd op basis van de netto-activa of van het eigen kapitaal van de vennootschap. 
 
We onderstrepen dat het hier gaat om de omzetting van aandelen aan toonder. Beleggers 
hebben er dus alle belang bij snel te handelen en voor het eind van het jaar de omzetting te 
vragen van de effecten aan toonder die zij nog in hun bezit hebben. 
 
Aan de wettekst die deze taks invoert, zou eind deze week de laatste hand worden gelegd. 
Zodra wij er kennis van hebben kunnen nemen, zullen wij niet nalaten u alle nodige 
bijzonderheden mee te delen. 
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