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Een villa in Toscane, êen Spaanse casa of - waarom
niet - eên st[lvol strandhuis in Florida. Waarop moet
u letten als u een tweede verblijf koopt in het

De belastingen op
Italiaans e huurinkomsten

buitenland?
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njng gaat en als hij zich ertoe verbindt het

voor een nieuwbouw
kiezen in ltaliè, maar een
oude boerderij ofeen huis

met een rijke geschiedenis
in de binnenstad heeft r-riteraard veel meer charme. Alvorens u uw handtekening onder
een aankoopakte zet, doet u er wel
goed aan iuist in te schatten welke
renovatiewerken op u zullen afkomen.
De meeste kopers kunnen dat niet
alleen en dan wordt in Italië een be.roep gedaan op een'geometr a',watzoveel l:etekent ais landmeter. Hij is een
soort kn-rising lussen een architect, een
ingenieur en een werfopzichter.
Meteen als u een pand op het
oog hebt, kunt u de geometra
aan het werk zetten. HU zal nàgaan of de woning r-eglernentair is ingescfueven in het kadastet en of geen bouwmisdrijven gebeurd zijn. Ook stelt
de geometra vast wie de eigenaar van de
aangrenzende percelen is en of er geen
agrarisch voorkeursrecht kan woráen uitgeoefencl. Als uw naaste buur een aclieve
landbouwer i^s, dan kan dat wel eens het
geval zijn. De bnnrman moet dan schriftelijk bevestigen dat hij van ziju voorkeursrecht afziet.
De geometra dient ook kleine bouw- en

verbouwingsprojecten in bij de gemeente.
Het betreft onder anclere het maken van
een nieuwe opening in eengevel, het reno_
veren van een dak ofhet vervangen varl
een vloer. Tegelijk zal hij de nodige offertes opvragen en in contact blijven met de
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Registratiekosten
Bi.j cie aankoop van een huis in Italië moet
u rekening houden met een aantal bijko_
mende kosten. Om te beginnen zijn ei de

Andenekosten
Naast de registratiekosten is er het ereloon van de notaris. Afhankelijk van cle
prijs ran de woning beloopt dat 2.ooo tot
5.ooo euro. Maakt u gebruik van een geo_
metra, dan moet u daar ook o,6 procót
op de aankoopprijs voor rekenen.
lVIaar de meest verrassende bijkomende uitgave is het commissieloon van de
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registratiekosten.'I(oopt een privéper-

Verbouwingenmet
eenpnJskaartje

aalulel1tets.

I-igt cle woning die u hocht in een aardberrurgsgebied, dan krijgt u extra werk en
kosten op uw bord. In dat geval moeten
cioorgaans stnrcturele restáuraties gebeuren die een'minimale interventie' v!re!
sen, een'Unità lVÍinima d,lntervento' of
kortweg UMI. Dat betekeni clat de mruen
en aangrenzende stftlcluren in historische
centra versterkt rloeten worclen, zodat
oucle woninlen beter bestand zijn tegen
aardschok[<en. Zo'n ingreep ja"gi d. i.no_
vatlekosten lret i5 tot 25 procent de hoog_

pand minstens vijfjaar lang in bezit te
houden en te bewonen. Gebeurt de transactie onder het btw-stelsel, dan kan het tarief dalen naar 4 procent.
Áls-de koper her vastgoed dat hij heeft
gekocht onder het'prima casa'-steliel
toch binnen vijfjaar van de hand doet,
clan verliesthij de voorclelen.'Tenzrj hrj
binnen eenjaar na de verkoop opni"u,
een vastgoed zou aankopen dat als zijl
hoofclverblijf geldt', zegt Saskia Canniere.
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doorgaansveel lager dan de verkooppíjs.'
Isde verkoper echter brw-plichtig - bij_

voorbeeld een bouwbedrijf
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soon een pand, dan wordt in principe
9 procent van de kadastrale waarde aangerekend', zegt Saskia Canniere, advocate
bij Ockier & Partners.'Dat systeem,,prezzo-valore'genoemd, is erg voordelig voor
de koper. De kadastrale waarde waarr-rp de
registratierechten worden berekend" ligt

- dan wórdt"
het btw-steisel van toepasjing. Op elk
nier.rw gebouwd of gerenoveèrd pand dat
binnen vijfjaar na óltooiing *oïdt u.r-

kocht, moet dan blw worden betaald.
Maar zelfs na vljfjaar kan de verkoper
ervoor kiezen de woning onder hei btr,vstelsel te verkopen.
De verschuidigde btw, beloopt ro of
zz procent, aiïankelijk van het kaclastraal
t5rpe van de verkochte woning. Daar bovenop komt nog een vast registratierecht,
een hypothecair recht en een kaclastraal
recht van tell<ens zoo euro.
Verlaagde tarieven zijn wel mogelijk.
-Het registratierech f van g pr.ocent in het
'prezzo-valore'-systeenr kan tot z procent
zakken, als de koper onder anderè aantoont dat het om zijn eerste Italiaanse wo-

vastgoedmakelaar. U zou niet de eerste
Belg zijn die zich verslikt in de lactuLrr clie
de ltaliaanse vastgoedmakeiaar stuurt lra
de aauvaalding van het bod door de verkoper of na het ondertekenen van het onderhandse compromis.
In ltalië wordt een vastgoedmakelaar
beschouwd als een onaÍhankelijke tussenpersoon tussen verkoper en koper. Op
grond van het Italiaanse burgeitgt wetbo-ek heeft hij niet alieen hetle.ht op ee,r
volledige commissie van de verkoper
maar ook van de koper, al werd hij niet
aangesteld door die koper en heeft hij er
geen enkele schriftelijke overeenkornst

Wie zijn vastgoed in Italië verhuurt, moet verschillende belastingen op de huurinkomsten betalen'
" Diê worden om te beginnen onderworpen aan de Italiaanse
inkomstenbelasting voJr natuurlijke personen-''De belastbare
huurgelden wordei opgeteld bij evenluele anclere Italiaanse inkoms"ten in de personêÀbehsting', zegt Saskia Canniere van het
aclvocatenbureàu Ockier & Partners.'De progressieve belastingtarieven gaan van 23 Procent voor inkomsten tot 15'ooo euro, tot
43 procent voor inkomsten boven 75.ooo euro"
bokbent u in ItalÍë verplicht elke huurovereenkomst met een
duurvan rneer dan 3o dagen perjaar te laten registreren' U betaalt dan in de regel z proient registratierechten op de huurinkomsten, met eei minimum van 67 euro, en een zegelrecht van
16 euro per honderd lijnen dat het te registreren huurcontract

telt.

De ontvangen huurgeldeir in Italië zijn in ons land wijgesteld
van belasting]maar u ri.oet ze wel opnemen in uw jaarlijkse
belastingaaigifte. De fiscus houdt er rekening mee om het p-ro-

cle personenbelasting te bepalen' 'Datheeft
clat cle Belgische inkomsten in een hogere
gevolg
tot
áoorgrrrx
tariefichijf woiden belast', waarschuwt Cannicrg,,
Iaarliilis betaalt u op uw tweede verblijf in Italië bovendien
een onróeren.lgoedbeiasting, de IMU of voluitde Imposta Municioale Unica.'D"e IMU woldt geheven op de kadastrale waarde
van het vastgoed, die volgenJeen wettèlijke formuie wordt bepaald. Het gáat om de kaáastrale waarde, gerevaloriseerd met
wettelijk bepaalcle factor
.q procent ó v.rmenigvuldigd met een
áie afhankelijk is van de kadastrale categorie waartoe het vastgoed behoort', legt Canniere uit.
" 'Daarop wordieen aanslagvoettoegepast die.de gemeente
waar het vastgoed hgt jaarlijf,s vastlegi. De aanslagvoet moet wel
binnen wette"$ke mlnima en maxima blijven' Het basistarief van
vercle MU bedraagt o,76 procent en de gemeenten krrnnen het
procenï
o,3
maximaai
lagen of verhogen met
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bent in ltalië verPlicht elke
huurovereenkomst met een duur van
meerdan 3o dagen Perjaarte laten
registreren.
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'De commi.ssieper-centages in Italië variëren ftrsen z en 5 procent - exclusiefeen
btw van zz procent - op de verkoopprijs',

preciseert Canniere.'De Italiaansevàsigoedmakelaar kan die som aan beicle partijen factureren bij een akkoord tusseri
een koper en een verkoper. Het tarieI
wordt in principe wij bepaald in oncler-

ling akkoord tussen de partijen en cle vastgoednakelaar. Bij gebrek aan een akkoord, wordt het conrmissiepeccentage
bepaald op basis van wat gebr.uikelgÈis in
de streek waar het vastgoed gelegen is '
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