FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE
Algemene Administratie van de fiscaliteit

VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) - 2015

“Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg zo zorgvuldig mogelijk ingevuld te worden (in het geval
van een rooster: 1 cijfer- of letterteken per vakje). In geval teruggave van de roerende voorheffing wordt gevraagd (zie nr. 3, a)) is het
raadzaam bijzondere aandacht te schenken aan het invullen van de wijze van terugbetaling (rubriek 5 van vak II).”
1.

Wie moet het formulier 276 Int.-Aut. gebruiken?

Het formulier 276 Int.-Aut. moet worden gebruikt door de uiteindelijk gerechtigde tot de door inwoners van België betaalde interest (d.i. de eigenaar, de
vruchtgebruiker, enz. van de effecten, de schuldeiser, de lener, de deponent) die een vermindering of een vrijstelling ingevolge de overeenkomst van de
roerende voorheffing die volgens het interne recht verschuldigd is wenst te bekomen en die de daartoe gestelde voorwaarden (zie nr. 2 hierna) vervult.
Het formulier mag door een behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordiger worden ingevuld.
Het formulier 276 Int.-Aut. moet niet worden gebruikt door vreemde Staten of door sommige van hun openbare instellingen die aanspraak kunnen
maken op vrijstelling van de roerende voorheffing ingevolge de overeenkomst; in dat geval mag de vrijstelling worden verleend op gewone aanvraag
van de genieter waaruit blijkt dat de gestelde voorwaarden zijn vervuld.
Het formulier 276 Int.-Aut. moet evenmin worden ingediend door de genieters:
-

van interest die als inkomsten van belegde kapitalen worden beschouwd: in dat geval is het formulier 276 Div.-Aut. te gebruiken;

-

van interest die reeds overeenkomstig het interne recht is vrijgesteld (b.v. interest van handelsschuldvorderingen, rekeningen-courant tussen
bankondernemingen of van deposito’s bij bankondernemingen): in dat geval zijn om de vrijstelling te bekomen de eventueel overeenkomstig het
interne recht opgelegde formaliteiten na te leven.

2.

Door de uiteindelijk gerechtigde te vervullen voorwaarden.

a)

Gewone voorwaarden.

De uiteindelijk gerechtigde tot de interest (natuurlijke persoon of rechtspersoon):
-

moet een inwoner van de partnerstaat zijn in de zin van de overeenkomst die België met die Staat heeft gesloten;

-

mag in België, op de vervaldag van de interest, geen vaste inrichting of vaste basis hebben waarmee de effecten, de schuldvordering, de lening of
het deposito uit hoofde waarvan de interest is verschuldigd, wezenlijk zijn verbonden.

In geval van afhankelijkheid tussen de schuldenaar en de schuldeiser is de vermindering of de vrijstelling ingevolge de overeenkomst slechts van
toepassing op het normale bedrag van de interest. Bepaalde overeenkomsten verlenen evenwel, dikwijls onder bepaalde voorwaarden, met betrekking
tot bovenmatige interest het voordeel van de beperkingen van belasting die van toepassing zijn op dividenden: in dat geval is nochtans het formulier
276 Int.-Aut. te gebruiken.
b)

Bijzondere voorwaarden.

Ingevolge bepaalde overeenkomsten moet eveneens aan verschillende bijzondere voorwaarden worden voldaan (zie verklarende nota 276 Int. (Not.)
(B)).
3.

Wijze waarop de vermindering of de vrijstelling van de roerende voorheffing wordt verleend.

In elk van de twee vastgestelde procedures (nrs. 3, a), en 3, b)) moet de uiteindelijk gerechtigde tot de interest (of zijn behoorlijk gevolmachtigde
vertegenwoordiger) de vakken I en II van beide exemplaren van de aanvraag 276 Int.-Aut. invullen en die twee ondertekende exemplaren zenden naar
de belastingdienst waarvan hij in zijn woonstaat afhangt. Deze dienst waarmerkt het eerste exemplaar van de aanvraag (vak IV) (exemplaar bestemd
voor de Belgische Administratie), bezorgt het aan de aanvrager terug en bewaart het tweede exemplaar (exemplaar bestemd voor de Administratie van
de woonstaat). In ieder geval moet de aanvrager voor interest van effecten aan toonder bij het eerste exemplaar van de aanvraag (exemplaar bestemd
voor de Belgische Administratie) alle bewijsstukken (b.v. couponborderellen) voegen waaruit blijkt dat de in vak II, 1, van die aanvraag aangeduide
persoon de uiteindelijk gerechtigde tot de interest is en die het bedrag van de eventueel geheven roerende voorheffing vermelden. Voor interest van
schuldvorderingen, leningen en deposito’s op naam die meer dan eens per jaar wordt betaald, kan de vermindering of de vrijstelling worden bekomen
door één enkele aanvraag voor al de in hetzelfde jaar vervallen interest in te dienen.
a)

Gewone procedure: teruggave van het teveel geheven bedrag.

Volgens deze procedure draagt de Belgische schuldenaar de volgens het interne recht verschuldigde roerende voorheffing af aan de Schatkist; het
eventueel teveel geheven bedrag wordt daarna teruggegeven. Te dien einde moet het eerste exemplaar van de aanvraag (exemplaar bestemd voor de
Belgische Administratie), behoorlijk gewaarmerkt, zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór het verstrijken van een termijn van vijf jaar vanaf 1 januari
van het jaar waarin deze voorheffing gestort is geweest naar het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, FINTO, Kruidtuinlaan 50, bus 3429 te
1000 Brussel worden gestuurd. Van de beslissing over de aanvraag zal kennis worden gegeven aan de uiteindelijk gerechtigde.
b)

Vereenvoudigde procedure: onmiddellijke vermindering of vrijstelling bij de bron.

Deze procedure beoogt het verlenen van de vermindering of van de vrijstelling op het ogenblik zelf van de betaling van de interest. Zij mag evenwel
slechts worden gevolgd, en dat enkel op de verantwoording van de Belgische schuldenaar, voor interest van effecten, schuldvorderingen, leningen en
deposito’s op naam of voor interest van effecten aan toonder waarvoor de schuldenaar zelf de financiële dienst waarneemt.
Het eerste exemplaar van de aanvraag (exemplaar bestemd voor de Belgische Administratie), behoorlijk gewaarmerkt, moet, samen met de coupons
indien het om effecten aan toonder gaat, binnen tien dagen na de vervaldag van de interest aan de Belgische schuldenaar worden afgegeven.
Indien, om het even welke reden, de vermindering of de vrijstelling niet onmiddellijk bij de bron kon worden verleend, kan de terugbetaling van het
teveel geheven bedrag worden bekomen overeenkomstig de in sub a) hierboven vermelde procedure.
4.

Verwijzingen 276 Int.-Aut.

(1)

Het niet passende doorhalen.

(2)

- De vermindering is, naargelang de overeenkomst de Belgische belasting beperkt tot 16 %, 15 % of 10 %, gelijk aan:
- 9,75/74,25; 10,75/74,25 of 15,75/74,25 van het in vak II, regel 4, g, vermelde nettobedrag indien het tarief van de roerende voorheffing
25,75 % of 12,875 % bedraagt (de vermindering mag evenwel in geen geval hoger zijn dan het bedrag van die voorheffing);
- 9/75; 10/75 of 15/75 van het in vak II, regel 4, g, vermelde nettobedrag indien het tarief van de roerende voorheffing 25 % of 12,5 % bedraagt
(de vermindering mag evenwel in geen geval hoger zijn dan het bedrag van die voorheffing);
- 4,6/79,4; 5,6/79,4 of 10,6/79,4 van het in vak II, regel 4, g, vermelde nettobedrag indien het tarief van de roerende voorheffing 20,6 %
bedraagt;
- 4/80; 5/80 of 10/80 van het in vak II, regel 4, g, vermelde nettobedrag indien het tarief van de roerende voorheffing 20 % bedraagt.
- De vermindering is, naargelang de overeenkomst de Belgische belasting beperkt tot 10 %, gelijk aan:

Nr. 276 Int. (Not.) (A) - 2015

- 5/85 van het in vak II, regel 4, g, vermelde nettobedrag indien het tarief van de roerende voorheffing 15 % bedraagt;
- 3,39/86,61 van het in vak II, regel 4, g, vermelde nettobedrag indien het tarief van de roerende voorheffing 13,39 % bedraagt;
- 3/87 van het in vak II, regel 4, g, vermelde nettobedrag indien het tarief van de roerende voorheffing 13 % bedraagt;
- 0,3/89,7 van het in vak II, regel 4, g, vermelde nettobedrag indien het tarief van de roerende voorheffing 10,3 % bedraagt.
- Indien de overeenkomst in een vrijstelling voorziet is de vermindering uiteraard gelijk aan het bedrag van de roerende voorheffing van het
gemeen recht. Het spreekt ook vanzelf dat geen enkele vermindering wordt verleend met betrekking tot interesten die niet als roerende
inkomsten aan de roerende voorheffing werden onderworpen.
(3)

In het rooster, na het voorgedrukte cijfer 2, uw identificatienummer bij de hiervoor in nr. 3, a), genoemde dienst vermelden. Er kan dan vlugger
vastgesteld worden of er, wegens een eventuele adreswijziging, moet overgegaan worden tot het opnieuw registreren van uw volledige
identificatie.
Voornoemd identificatienummer van 8 cijfers zal slechts vanaf een tweede aanvraag met een formulier 276 Int.-Aut. kunnen ingevuld worden. Het
identificatienummer komt voor in de kennisgeving van de beslissing (formulier 439 D-Aut.) betreffende uw eerste aanvraag (procedure van
teruggave) met een formulier 276 Int.-Aut.

(4)

Indien de uiteindelijk gerechtigde een vennootschap is, hier de afkorting vermelden van de rechtsvorm.

(5)

Voorbeeld: 15 MAART 2013 →

5

0

3

2

0

(6)

Voorbeeld: looptijd van 1991 tot 2006 →

9

1

0

6

(7)

Voorbeeld: 8 % →

15

(8)

Hier het nettobedrag vermelden dat de genieter na aftrek van de roerende voorheffing heeft verkregen (procedure van teruggave) of zou verkrijgen
(procedure van onmiddellijke beperking bij de bron) afgezien van elke verdragsbeperking.

8

0

1

0

1

12

3

13

Voorbeeld: bij een nominale waarde (rooster 14) van 100.000,00 EUR, een brutorentevoet van 8 % en indien het tarief van de roerende voorheffing
15 % bedraagt, is het nettobedrag gelijk aan 6.800,00 EUR →
ct

16
0 0
,
Enkel in te vullen indien om teruggave van het teveel geheven bedrag wordt verzocht. De terugbetaling zal rechtstreeks worden uitgevoerd indien
in rubriek 5, b, van vak II, een nummer voorkomt m.b.t. een rekening geopend bij een financiële instelling in België, op naam van de uiteindelijk
gerechtigde of op naam van een hiertoe behoorlijk gevolmachtigde (zie verwijzing nr. (12)).
6.800

(9)

(10) De overschrijving op een financiële rekening in België is kosteloos. De terugbetalingen die niet via een in België geopende post- of bankrekening
gebeuren, zullen daarentegen met een forfaitair bedrag voor kosten worden verminderd.
Lijn 22: bankrekening buiten de SEPA-zone; lijn 26: IBAN-rekening in de SEPA-zone; lijn 27: BIC-code.
- Landen van de SEPA-zone (Single Euro Payments Area):
De landen die betrokken zijn bij SEPA, zijn de 27 landen van de Europese Unie (EU) alsook de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie
(EVA).
EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de
Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland) en Zweden.
EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
De Franse overzeese gebieden zoals Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique en Réunion nemen ook deel, de andere gebieden niet.
Andorra, de Faeröer Eilanden, Groenland, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, de Kanaaleilanden en het eiland Man maken geen deel uit van
SEPA.
- IBAN-rekening: nieuw formaat van de bankrekening in de SEPA-zone.
- BIC-code: code die de bank identificeert.
(11) Naam en adres van het agentschap van de financiële instelling vermelden waar de rekening werd geopend waarvan het nummer vermeld is in
rubriek 5, b, van vak II.
(12) Wanneer in rubriek 5 van vak II, de vereffening aan een derde wordt gevraagd:
- kan de terugbetaling aan de uiteindelijk gerechtigde via een rekening van de derde slechts dan vlot verlopen als in de rubriek 5, e, van vak II,
een passende mededeling voorkomt die voor de rekeninghouder eenduidig naar de uiteindelijk gerechtigde en/of de betrokken aanvraag
verwijst. Het is in het belang van de uiteindelijk gerechtigde absoluut noodzakelijk dat deze mededeling met de grootste zorg wordt ingevuld
teneinde vertragingen bij de overdracht van de terugbetalin gen door de derde aan de uiteindelijk gerechtigde zo veel mogelijk te vermijden. De
mededeling moet de derde immers in staat stellen de uiteindelijk gerechtigde gemakkelijk te identificeren;
- is hiervoor een volmacht over te leggen.
Om geldig te zijn moet:
- de lastgeving eigenhandig door de uiteindelijk gerechtigde tot de interest geschreven zijn, of, zo niet, moet zijn handtekening voorafgegaan zijn
door de zelf geschreven vermelding "Goed voor volmacht";
- de handtekening van de uiteindelijk gerechtigde gelegaliseerd zijn (de legalisatie is niet vereist indien de aanvraag om vermindering slaat op een
teruggave van minder dan 25 EUR; ongeacht het bedrag is evenmin legalisatie vereist wanneer de voor de vereffening aangeduide derde een
instelling is die behoort tot de financiële dienstensector).
De volmacht moet als volgt worden gegeven op pagina 4 van de aanvraag (exemplaar bestemd voor de Belgische Administratie):
Formule van lastgeving

(13) Bij exemplaar nr. 1 (exemplaar bestemd voor de Belgische Administratie) te voegen.

Legalisatie van de handtekening

