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Sinds november 2010 beschikt Société Générale over 
een Fiscale Gedragscode. Deze code beschrijft de 
principes en het algemeen kader die door de Groep 
worden gevolgd op het vlak van fiscaliteit, zowel voor 
zichzelf als voor haar cliëntenrelaties. De Fiscale 
Gedragscode behandelt ook de relaties met de fiscale 
autoriteiten. Wat niet in de code aan bod komt, zijn de 
regels en de verplichtingen van de Groep aangaande de 
strijd tegen witwassen (AML). 

De Fiscale Gedragscode werd goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van Société Générale na een herziening 
door het Executive Committee en is essentieel voor de 
reputatie van de Groep en voor het vermijden van fiscale 
risico’s. Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers 
deze richtlijnen respecteren.

F I S C A L E  G E D R A G S C O D E  V A N  D E  G R O E P
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DE PRINCIPES  
VAN DE GROEP

Voor Société Générale is het zeer belangrijk dat al haar entiteiten 
wereldwijd de fiscale regels respecteren die van toepassing zijn 
op hun activiteiten, conform de internationale conventies en 
nationale wetgeving. 

Société Générale informeert haar cliënten over de fiscale 
verplichtingen die voortkomen uit de verrichtingen die worden 
uitgevoerd in samenwerking met de Groep. De Groep respecteert 
de aangifteverplichtingen waaraan zij als bewaarinstelling, of in 
eender welke andere hoedanigheid, moet voldoen. 

Société Générale hecht veel belang aan een strikte opvolging 
van de fiscale procedures en een open en transparante 
verstandhouding met de fiscale autoriteiten. Zo worden 
reputatierisico’s vermeden. 

Société Générale spoort niemand aan tot belastingontduiking, 
noch ten voordele van zichzelf, noch ten voordele van haar 
filialen of cliënten. 

Het fiscaal beleid van Société Générale kadert in haar strategie 
van duurzame rentabiliteit. Verrichtingen voor eigen rekening of 
voor rekening van cliënten die hoofdzakelijk fiscale voordelen 
beogen of teweegbrengen zijn dan ook verboden, behalve 
wanneer deze beantwoorden aan de intenties van de wetgeving.

F I S C A L E  G E D R A G S C O D E  V A N  D E  G R O E P
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(1) De groep Société Générale is de geconsolideerde groep waartoe alle juridische entiteiten behoren  
die voor meer dan 50% in handen zijn van Société Générale.

Implementatie  
van het fiscaal beleid
De fiscale directie van de groep Société 
Générale(1), SEGL/FIS, is verantwoordelijk 
voor het fiscaal beleid van de Groep, 
onder meer voor het beheer van alle 
fiscale risico’s. Deze afdeling helpt de 
reputatie van Société Générale mee te 
beschermen in alle kwesties die te maken 
hebben met fiscaliteit.  
SEGL/FIS is als ondersteunende 
dienst verbonden aan het Algemeen 
Secretariaat en is onafhankelijk van 
de andere business lines. SEGL/FIS 
wordt in haar missie ondersteund door 
de “Filière fiscale (tax network)”, die in 
sommige landen deel uitmaakt van de 
financiële directie van de activiteitenpijlers 
van Société Générale. 

Volgens de beleidsprocedures van de 
Groep dient SEGL/FIS een fiscaal risico 
te valideren wanneer dit een belangrijk 
onderdeel vormt van producten, 
verrichtingen of commerciële beslissingen. 
Deze validatie gebeurt door SEGL/FIS 
binnen het New Product Committee, via 
de ondertekening van beleggingsfiches 
of andere specifieke procedures. 
Wanneer de fiscale wetgeving voor 
interpretatie vatbaar is, kan deze validatie 
ondersteund worden door adviezen van 
externe adviseurs. 

Er bestaan specifieke procedures om 
te garanderen dat de fiscale aangiftes die 
door Société Générale worden ingediend 
technisch worden gevalideerd, en dit 
voor alle soorten belastingen en in alle 
rechtsgebieden.

F I S C A L E  G E D R A G S C O D E  V A N  D E  G R O E P
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IMPLEMENTATIE  
VAN HET F ISCAAL BELEID

HOOFDPRINCIPES

Dit zijn de hoofdprincipes van de Gedragscode:

 een efficiënt fiscaal beheer is legitiem 
voor zover het een reële commerciële 
activiteit ondersteunt. Dit betekent 
dat er een wezenlijke link moet zijn 
tussen de activiteit en de uitgevoerde 
verrichtingen. Volgens dit principe 
moet er dus sprake zijn van een 
adequaat niveau van gewicht en impact 
gewaardeerd volgens de aard van de 
reële activiteit;

 bijgevolg zijn verrichtingen met een 
hoofdzakelijk fiscaal doel verboden. 
Onder dit type verrichtingen verstaan 
we (een reeks van) verrichtingen 
die ofwel fictief zijn, ofwel geen 
rechtmatige economische of financiële 
behoeften vervullen die ‘wezenlijk’ 
en dus niet te verwaarlozen zijn. 
Het doel of de behoefte van de 
verrichting, economisch of financieel, 

moet dus niet-artificieel, coherent 
en geloofwaardig zijn en moet 
beantwoorden aan de intenties van 
de wetgever;

 de Groep hanteert een strikt beleid 
ten aanzien van belastingparadijzen. 
Geen enkele entiteit van de Groep mag 
zich vestigen in een land of gebied dat 
op de officiële Franse lijst van niet-
coöperatieve landen en rechtsgebieden 
staat (États et Territoires Non 
Coopératifs - ETNC). Dit wordt 
opgevolgd op basis van een uitgebreide 
lijst van landen en rechtsgebieden. Als 
er lokale lijsten bestaan, moeten de 
entiteiten van de Groep buiten Frankrijk 
ook hieraan voldoen, bovenop de 
officiële Franse lijst en de uitgebreide 
lijst van Société Générale.

F I S C A L E  G E D R A G S C O D E  V A N  D E  G R O E P
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IMPLEMENTATIE  
VAN HET F ISCAAL BELEID

BUSINESS LINES 

De business lines mogen samenwerken met tegenpartijen, verdelers en cliënten 
die gevestigd zijn in één van de niet-coöperatieve landen en rechtsgebieden 
(ETNC) die op de officiële Franse lijst staan, op voorwaarde dat:

 de Groep niet onderworpen is aan 
fiscale regelgeving die de ETNC’s 
bestraft;

 het land waar de cliënt resideert niet 
rechtstreeks gelinkt is aan de verrichting 
(vooraf bestaande structuur);

 de verplichtingen op het vlak van fiscale 
transparantie ten opzichte van eender 
welke betrokken administratie volledig 
gerespecteerd worden.

TRANSFERPRIJZEN

De Groep volgt de OESO-normen aangaande transferprijzen. Het is echter 
mogelijk dat er door lokale regelgeving moet worden afgeweken van de OESO-
normen. In dit geval moet de lokale regelgeving gedocumenteerd worden.

TEN OPZICHTE VAN DE CLIËNT

De volgende zaken worden door de groep Société Générale niet aangemoedigd 
of vergemakkelijkt:

 overtredingen van fiscale wet- 
of regelgeving;

 verrichtingen met hoofdzakelijk een 
fiscaal doel zoals omschreven in de 
Fiscale Gedragscode, behalve wanneer 
deze beantwoorden aan de intenties 
van de wetgever;

 verrichtingen die berusten op het 
achterhouden van informatie t.a.v. 
de fiscale autoriteiten.

F I S C A L E  G E D R A G S C O D E  V A N  D E  G R O E P
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Om de fiscale gedragscode 
te respecteren, moeten 
de medewerkers:
N HUN RELATIES MET DE FISCALE AUTORITEITEN

 Zich ervan verzekeren dat de 
uitgevoerde verrichtingen voldoen 
aan de lokale fiscale wetgeving, 
reglementering en verplichtingen. 

 Zich ervan verzekeren dat de 
belastingaangiftes en–betalingen 
voldoen aan de lokale wetgeving. 

 Een professionele en constructieve 
relatie onderhouden met de lokale 
autoriteiten. 

 Zich ervan verzekeren dat, in geval 
van geschillen, alle nodige informatie 
op een transparante manier wordt 
doorgegeven met respect voor de 
wettelijke bepalingen. 

 Alle fiscale archieven bijhouden en een 
fiscale rapportering voorzien die voldoet 
aan de wetgeving van de landen waar 
Société Générale of onze cliënten 
gevestigd zijn. 

 Zich ervan verzekeren dat alle 
beslissingen worden genomen op het 
juiste hiërarchische niveau en correct 
worden gedocumenteerd zodat de 
feiten, conclusies en risico’s duidelijk 
worden weergegeven.

F I S C A L E  G E D R A G S C O D E  V A N  D E  G R O E P
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OM DE F ISCALE GEDRAGSCODE TE RESPECTEREN, 
MOETEN DE MEDEWERKERS:

IN HUN RELATIES MET DE CLIËNT

 De cliënt niet helpen bij of aanzetten 
tot het overtreden van fiscale wet- 
of regelgeving.

 Niet helpen bij of aanzetten tot 
verrichtingen die berusten op het 
achterhouden van informatie t.a.v. 
de fiscale autoriteiten.

 Geen verrichtingen uitvoeren of 
voorstellen met een hoofdzakelijk fiscaal 
doel. Onder dit type verrichtingen 
verstaan we (een reeks van) 
kunstmatige verrichtingen die geen 
rechtmatige economische of financiële 
behoeften vervullen die ‘wezenlijk’ en 
dus niet te verwaarlozen zijn, behalve 
als deze beantwoorden aan de intenties 
van de wetgever.

Medewerkers die vragen hebben over de correcte toepassing van de Fiscale 
Gedragscode kunnen zich wenden tot hun verantwoordelijke of rechtstreeks 
contact opnemen met hun contactpersoon bij SEGL/FIS.

F I S C A L E  G E D R A G S C O D E  V A N  D E  G R O E P
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Procedures aangaande  
de Fiscale Gedragscode
De Fiscale Gedragscode is een 
referentiewerk van Société Générale met 
een reeks principes die overal binnen de 
Groep worden gedeeld en toegepast. 
Deze Code is goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur en is publiek.

De Fiscale Gedragscode moet door 
alle entiteiten van de Groep toegepast 
worden en wordt niet aangepast aan 
specifieke lokale omstandigheden.

Het omschrijft de minimale normen die 
gerespecteerd moeten worden, ook in de 
landen waar de lokale fiscale regelgeving 
minder streng is. 

Met andere woorden: zelfs als de 
technische regels of de fiscale 
autoriteiten van een land een product 
of verrichting toelaten die niet voldoet 
aan één of meerdere principes van de 
Fiscale Gedragscode van de Groep, 

mag dit product of deze verrichting 
niet gevalideerd worden. Let wel: in 
specifieke situaties waar de verrichting 
enkel kan doorgaan omwille van het 
fiscaal voordeel, en waar dit voordeel 
wordt bereikt op een manier die voldoet 
aan de intenties van de wetgever, 
wordt het fiscaal voordeel beschouwd 
als “verkregen conform de Fiscale 
Gedragscode”.

Wijzigingen ten gevolge van lokale 
regelgeving: als de lokale autoriteiten 
of toezichthouder wijzigingen eisen 
waar de Groep mee instemt, moeten 
deze in een apart document worden 
opgenomen om duidelijk te maken wat 
de precieze wijzigingen zijn. Zo werden 
in de UK specifieke, striktere wijzigingen 
opgenomen in een aparte bijlage bij het 
document van de Groep.

F I S C A L E  G E D R A G S C O D E  V A N  D E  G R O E P
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