Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene administratie van de Fiscaliteit
Inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen
─────

Bestemd voor de Administratie
Datum van ontvangst van de aangifte:
……………………………………………..
Zie verwijzingen op
blz. 3 en volgende

AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING OP DIVIDENDEN VAN
BELGISCHE OORSPRONG EN IN DE BELASTINGEN OP DE WERKNEMERSPARTICIPATIE (1)
Ondernemingsnr.:

....................................................................................................................................................

Rechtsvorm, (maatschappelijke)

....................................................................................................................................................

benaming van de belastingschuldige:

....................................................................................................................................................

Maatschappelijke zetel (volledig adres):

....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnr.: .......................................................... E-mail adres: ..........................................................................................................................
VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN VOORHEFFING
Toepasselijke aanslagvoet (2):

… % (2) tot (7)

… % (2) tot (7)

0 % (8) tot (10)

a) Nettobedrag van de toegekende of betaalbaar gestelde dividenden (11):

.................................... , . .

.................................... , . .

.................................... , . .

b) Opneming van definitief belaste reserves (12):

- .................................. , . .

- .................................. , . .

- .................................. , . .

c) Verschil (a - b):

.................................... , . .

.................................... , . .

.................................... , . .

d) Opneming van op naam van de vennoten belaste reserves (13):

- .................................. , . .

- .................................. , . .

- .................................. , . .
.................................... , . .

e) Verschil (c - d):

.................................... , . .

.................................... , . .

f)

x...

x...

g) Belastbaar bedrag (15):

.................................... , . .

.................................... , . .

h) Coëfficiënt (16):

x...

x...

i)

Bedrag van de voorheffing (15):

.................................... , . .

.................................... , . .

j)

Vermindering ingevolge internationale overeenkomsten (17):

- .................................. , . .

- .................................. , . .

.................................... , . .

.................................... , . .

Coëfficiënt (14):

k) Verschil (i - j):

l)

VRIJSTELLING

.............................................................................. , . .

Te betalen bedrag:

Datum van toekenning of betaalbaarstelling: .................................................................................................................................................
VAK II. - BEREKENING VAN DE BELASTING OP DE WERKNEMERSPARTICIPATIE
15 % (18)

25 % (19)

23,29 % (20)

a) Belastbaar bedrag (15) (21):

................................... , . .

................................... , . .

..................................... , . .

b) Bedrag van de verschuldigde belasting (15):

................................... , . .

................................... , . .

..................................... , . .

Toepasselijk tarief:

c) Totaal te betalen bedrag:
Datum van toekenning of opheffing van de onbeschikbaarheid:

Opsomming van de eventueel bij de
aangifte gevoegde bijlagen: .......................................................

(*) Een aangifte die niet is ondertekend door de persoon die
wettelijk bekwaam is om de vennootschap te verbinden,
wordt als onbestaande beschouwd.
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...................................................................................................................... , . .

.........................................................................................................................................

Echt verklaard:
................................. , .......................................

Namens de vennootschap:
De afgevaardigde-bestuurder of de aansprakelijke
vertegenwoordiger (*).

BELANGRIJK
De aangifte (en de bijlagen) en de betaling van de roerende voorheffing (RV) of van de belasting moeten gebeuren bij de bevoegde dienst
binnen de 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten.
Het is mogelijk om de aangifte in de RV (en de bijlagen) elektronisch in te dienen via de online toepassing RV-on-web die toegankelijk is via de
site www.rv-on-web.be (zie details op die site).
•

Indien u kiest voor de elektronische indiening van de aangifte moet u om de betaling uit te voeren:
1. de gestructureerde mededeling vermelden die verstrekt wordt door het systeem;
2. uitsluitend het volgend rekeningnummer gebruiken dat voor heel België geldt:
BE79 6792 0022 1033, PCHQ BE BB van het inningscentrum - sectie roerende voorheffing
Koning Albert II-laan 33 bus 42
1030 Brussel

•

Indien u kiest voor de indiening van de aangifte op papier: de aangifte (met de nodige bijlagen) moet uitsluitend worden gericht aan één
van de vier volgende diensten, naargelang het adres van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van beheer of
bestuur van uw vennootschap, met uitzondering van de belastingschuldigen die onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners die
altijd zijn verbonden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit ongeacht hun adres.

Gewest

De papieren aangifte versturen naar

Waalse Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied)

Bureau Central de Taxation Liège Sociétés
Rue Paradis 1
4000 Liège
Tél. 0257/868 30
bct.cd.soc.liege@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Centraal Taxatiekantoor Brussel II Vennootschappen
Kruidtuinlaan 50, verdieping 19/R, bus 3418
1000 Brussel
Tel. 0257/711 10
ctk.db.ven.brussel2@minfin.fed.be

(bedoeld zijn eveneens alle belastingschuldigen
die onderworpen zijn aan de belasting van
niet-inwoners)

Duitse taalgebied

Contrôle Eupen Sociétés
Rue de Verviers 8
4700 Eupen
Tél. 0257/512 70
contr.cd.soc.eupen@minfin.fed.be

Vlaamse Gewest

Centraal Taxatiekantoor Gent Vennootschappen
Gaston Crommenlaan 6, bus 301
9050 Ledeberg
Tel. 0257/922 90
ctk.db.ven.gent@minfin.fed.be

De betaling van de RV of van de belasting moet gebeuren op het hiervoor bedoelde uniek rekeningnummer met vermelding van uw
ondernemingsnummer, zonder vermelding van enig punt en zonder enige andere vermelding.
Vergeet niet op de aangifte te vermelden:
•

het ondernemingsnummer van de schuldenaar van de RV of van de belasting;

•

de datum van toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten;

•

de datum van het opmaken van de aangifte en de handtekening.

In de hiernavolgende verwijzingen zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige aangifte in de rand aangeduid met een stippellijn.
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VERWIJZINGEN
______
(1)

Bedoeld zijn de dividenden van Belgische oorsprong, met
uitzondering van:
•

de inkomsten zoals bedoeld in de art. 19, § 1, eerste
lid, 4° en 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), die belastbaar zijn als
interesten en waarvoor naar aanleiding van de
toekenning of betaalbaarstelling ervan een aangifte
273 in de roerende voorheffing moet worden
ingediend;

•

de inkomsten zoals bedoeld in art. 21, 1°, 2°, 6°, 8°,
10° en 11°, WIB 92, die niet belastbaar zijn als
inkomsten van roerende goederen en kapitalen.

de betrokken Lidstaat een uitwisseling van inlichtingen wordt georganiseerd overeenkomstig art. 338,
WIB 92, of een gelijkaardige reglementering, in
zoverre tenminste 80 % van het vastgoed in de zin
van artikel 2, 20°, van het KB 7.12.2010 met
betrekking tot vastgoedbevaks of, voor wat betreft de
gereglementeerde vastgoedvennootschap, van art. 2,
5° van de wet van 12.5.2014 betreffende de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen, rechtstreeks door deze beleggingsvennootschap of door
deze
gereglementeerde
vastgoedvennootschap
belegd is in onroerende goederen die in een Lidstaat
van de Europese Economische Ruimte zijn gelegen
en uitsluitend als woning aangewend worden of
bestemd zijn. Voor de toepassing van deze
voorwaarde verstaat men onder “woning” zowel een
eengezinswoning als een gebouw voor collectieve
bewoning zoals een flatgebouw of een rusthuis.

Een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting
en een aanvullende belasting worden vastgesteld ten
laste van de werknemers bedoeld in de wet van
22.5.2001 betreffende de werknemersparticipatie in het
kapitaal en in de winst van de vennootschappen. De
stortingswijze, de vestiging en de inning van deze
belastingen worden bepaald overeenkomstig de regels
die op dat vlak inzake roerende voorheffing (RV) van
toepassing zijn.
(2)

De aanslagvoet van de RV (25 %, 20 %, 15 %, 10 % of
5 %) vermelden die naargelang het geval van toepassing
is (zie respectievelijk de verwijzingen (3) tot (7)).

(3)

De aanslagvoet van 25 % is van toepassing, behalve in
de gevallen bedoeld in de verwijzingen (4) tot (9).

(4)

De aanslagvoet van 20 % is van toepassing op de
dividenden zoals bedoeld in art. 269, § 2, WIB 92, die zijn
verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het 2e
boekjaar na dat van de inbreng zoals bedoeld in die
bepaling.

b) de dividenden van aandelen zoals bedoeld in
art. 269, § 2, WIB 92, die zijn verleend of toegekend
uit de winstverdeling voor het 3e boekjaar en
volgende na dat van de inbreng in kapitaal zoals
bedoeld in die bepaling.
In geval van toepassing van die verlaagde
aanslagvoet moet een bijlage bij de aangifte worden
toegevoegd (zie verwijzing (4), tweede lid e.v.);
c) de terugbetalingen van kapitaal die afkomstig zijn van
een inbreng zoals bedoeld in art. 537, eerste lid,
WIB 92, en die worden uitgevoerd in de eerste 2 jaren
volgend op de inbreng, indien de uitkerende
vennootschap wordt aangemerkt als een kleine
vennootschap voor het aanslagjaar dat verbonden is
aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng
is gedaan.
In geval van toepassing van die verlaagde
aanslagvoet moet een bijlage bij de aangifte worden
toegevoegd (zie verwijzing (4), tweede lid e.v.);

In geval van toepassing van die verlaagde aanslagvoet
moet een bijlage bij de aangifte worden toegevoegd die
de samenstelling van het gestort kapitaal weergeeft zodat
bij elke toekenning van dividenden, de juiste aanslagvoet
van de RV kan worden toegepast.

d) de terugbetalingen van kapitaal die afkomstig zijn van
een inbreng zoals bedoeld in art. 537, eerste lid,
WIB 92, en die worden uitgevoerd in de eerste 4 jaren
volgend op de inbreng indien de uitkerende
vennootschap niet wordt aangemerkt als een kleine
vennootschap voor het aanslagjaar dat verbonden is
aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng
is gedaan.

Die bijlage vermeldt de verschillende soorten van gestort
kapitaal die opgesplitst zijn naargelang de inbreng van
dat kapitaal (met vermelding van de datum en het bedrag
van elke kapitaalverhoging of kapitaalvermindering die
uitgevoerd is vanaf 1.1.2013 en de al dan niet toepassing
van art. 269, § 2, WIB 92 en/of art. 537, WIB 92):

In geval van toepassing van die verlaagde
aanslagvoet moet een bijlage bij de aangifte worden
toegevoegd (zie verwijzing (4), tweede lid e.v.).

1) “gewoon” kapitaal (niet bedoeld in art. 269, § 2 of
537, WIB 92
2) kapitaal zoals bedoeld in art. 269, § 2, WIB 92
3) kapitaal zoals bedoeld in art. 537, WIB 92

e) de dividenden, andere dan deze bedoeld in art. 209,
WIB 92, in de mate dat hun toekenning of
betaalbaarstelling voortkomt uit een aantasting van
de liquidatiereserve bedoeld in art. 184quater,
WIB 92, waarbij de aantasting betrekking heeft op het
gedeelte van die reserves die minder dan 5 jaar, te
rekenen vanaf de laatste dag van het betreffende
belastbaar tijdperk, behouden is gebleven op de wijze
bedoeld in art.184quater, derde lid, WIB 92.

Voorbeeld:
1) gewoon kapitaal: 10.000 EUR
2) “269, § 2” kapitaal: 2.500 EUR
• 15.10.2013: verhoging van 2.500 EUR
3) “537” kapitaal: 7.500 EUR
• 15.12.2013: verhoging van 7.500 EUR.
Voor wat betreft art. 269, § 2, WIB 92, geeft het niet
naleven van één van de voorwaarden voor de toepassing
van de verlaagde aanslagvoet van de RV ipso facto
aanleiding tot een overdracht van een gedeelte van het
bedoelde kapitaal naar de categorie “gewoon kapitaal”.
(5)

(6)

De aanslagvoet van 10 % is van toepassing op:
a) de terugbetalingen van kapitaal die afkomstig zijn van
een inbreng zoals bedoeld in art. 537, eerste lid,
WIB 92, en die worden uitgevoerd tijdens het 3e jaar
volgend op de inbreng, indien de uitkerende vennootschap wordt aangemerkt als een kleine vennootschap
voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het
belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is
gedaan.

De aanslagvoet van 15 % is van toepassing op:
a) de dividenden die worden uitgekeerd door een
beleggingsvennootschap met vast kapitaal bedoeld in
de art. 20, eerste lid, en 122, § 1, van de wet van
3.8.2012 betreffende bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles, die als uitsluitend
doel heeft de collectieve belegging in de in art. 7,
eerste lid, 5°, van deze wet bedoelde categorie
“vastgoed”, door een in boek 3 van deze wet
bedoelde beleggingsvennootschap van gelijke aard,
of deze beleggingsvennootschap of gereglementeerde vastgoedvennootschap haar effecten
openbaar aanbiedt in België of niet, voor zover door

In geval van toepassing van die verlaagde aanslagvoet moet een bijlage bij de aangifte worden
toegevoegd (zie verwijzing (4), tweede lid e.v.);
b) de terugbetalingen van kapitaal die afkomstig zijn van
een inbreng zoals bedoeld in art. 537, eerste lid,
WIB 92, en die worden uitgevoerd tijdens het 5e en
6e jaar volgend op de inbreng, indien de uitkerende
vennootschap niet wordt aangemerkt als een kleine
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d) dat wordt verleend of toegekend bij gedeeltelijke
verdeling van het maatschappelijk vermogen of bij
verkrijging van eigen aandelen door een door de
Nationale Raad van de Coöperatie erkende
coöperatieve vennootschap.

vennootschap voor het aanslagjaar dat verbonden is
aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng
is gedaan.
In geval van toepassing van die verlaagde
aanslagvoet moet een bijlage bij de aangifte worden
toegevoegd (zie verwijzing (4), tweede lid e.v.).
(7)

(9)

De aanslagvoet van 5 % is van toepassing op:
a) de terugbetalingen van kapitaal die afkomstig zijn van
een inbreng zoals bedoeld in art. 537, eerste lid,
WIB 92, en die worden uitgevoerd tijdens het 4e jaar
volgend op de inbreng, indien de uitkerende vennootschap wordt aangemerkt als een kleine vennootschap
voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.

a) door een vennootschap, vereniging, inrichting of
instelling die haar maatschappelijke zetel, haar
voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of
beheer in België heeft of door een rechtspersoon
naar Belgisch publiek recht, aan een spaarder nietinwoner die onderworpen is aan de belasting van
niet-inwoners/rechtspersonen (art. 227, 3°, WIB 92)
waarvan het maatschappelijk doel uitsluitend bestaat
uit het beheer en het beleggen van fondsen
ingezameld met het doel wettelijke of aanvullende
pensioenen uit te betalen, die zich uitsluitend zonder
winstoogmerk toeleggen op verrichtingen die bestaan
in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader
van hun statutaire opdracht en die in het land
waarvan hij inwoner is, vrijgesteld is van
inkomstenbelastingen; die bepaling is evenwel niet
van toepassing wanneer de spaarder niet-inwoner er
toe gehouden is, hetzij krachtens een contractuele
verplichting de opbrengst van Belgische aandelen die
hij in eigen naam beheert door te storten aan de
uiteindelijke verkrijger, hetzij een inkomen bedoeld in
art. 90, 11°, WIB 92, met betrekking tot Belgische
aandelen die hij krachtens een ontlening bezit door te
storten behalve wanneer de uiteindelijke verkrijger
eveneens een spaarder niet-inwoner is zoals hiervoor
bedoeld, of, wat uitsluitend het tweede geval betreft
een moedervennootschap van de dividenduitkerende
vennootschap is (zoals bedoeld in de hiernavolgende
twee littera);

In geval van toepassing van die verlaagde
aanslagvoet moet een bijlage bij de aangifte worden
toegevoegd (zie verwijzing (4), tweede lid e.v.);
b) de terugbetalingen van kapitaal die afkomstig zijn van
een inbreng zoals bedoeld in art. 537, eerste lid,
WIB 92, en die worden uitgevoerd tijdens het 7e en
8e jaar volgend op de inbreng, indien de uitkerende
vennootschap niet wordt aangemerkt als een kleine
vennootschap voor het aanslagjaar dat verbonden is
aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng
is gedaan.
In geval van toepassing van die verlaagde
aanslagvoet moet een bijlage bij de aangifte worden
toegevoegd (zie verwijzing (4), tweede lid e.v.).
c) de dividenden, andere dan deze bedoeld in art. 209,
WIB 92, in de mate dat hun toekenning of betaalbaarstelling voortkomt uit een aantasting van de
liquidatiereserve bedoeld in art. 184quater, WIB 92,
waarbij de aantasting betrekking heeft op het
gedeelte van die reserves die gedurende ten minste
5 jaar, te rekenen vanaf de laatste dag van het
betreffende belastbaar tijdperk, behouden is gebleven
op de wijze bedoeld in art. 184quater, derde lid,
WIB 92.
(8)

b) door een Belgische dochteronderneming aan een
moedermaatschappij die gevestigd is in een andere
lidstaat van de Europese Unie dan België of in een
Staat waarmee België een overeenkomst ter
voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, op
voorwaarde dat deze overeenkomst of enig ander
verdrag in de uitwisseling van inlichtingen voorziet die
nodig zijn om uitvoering te geven aan de bepalingen
van de nationale wetten van de overeenkomstsluitende Staten, indien het aandelenbezit van de
moedermaatschappij uit hoofde waarvan de
dividenden worden betaald 10 % van het kapitaal van
de dochteronderneming vertegenwoordigt en die
minimumdeelneming gedurende een ononderbroken
periode van ten minste één jaar wordt of werd
behouden.

De RV is niet verschuldigd op het gedeelte van de
dividenden:
a) dat wordt verleend of toegekend:
•

aan de Staat, de Gemeenschappen, Gewesten,
provincies,
agglomeraties,
federaties
van
gemeenten, gemeenten en openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

•

aan de internationale organismen
Belgische belasting vrijgesteld zijn;

die

van

b) dat, in geval van fusie, splitsing, met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting of met splitsing
gelijkgestelde verrichting als vermeld in art. 211, § 1,
WIB 92:
•

•

De RV is eveneens niet verschuldigd op het gedeelte van
de dividenden dat wordt verleend of toegekend (zie ook
verwijzing (10)):

Voor de toepassing van die maatregel:
•

in art. 210, § 1, 1° en 1°bis, WIB 92, wordt
bedoeld, wanneer de inbreng niet volledig wordt
vergoed met nieuwe aandelen zoals bedoeld in
art. 211, § 2, derde lid, WIB 92, omdat de
overnemende of verkrijgende vennootschappen
in bezit zijn van aandelen van de overgenomen of
gesplitste vennootschap;

verstaat men onder dochteronderneming
moedermaatschappij een vennootschap:
i.

die één van de rechtsvormen heeft die in de
bijlage van de richtlijn van 23.7.1990
(90/435/EEG) betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit
verschillende lidstaten, gewijzigd door de
richtlijn van de Raad van 22.12.2003
(2003/123/EG) worden genoemd of een
gelijksoortige rechtsvorm als deze in een
Staat waarmee België een overeenkomst ter
voorkoming van dubbele belasting heeft
gesloten;

ii.

die, volgens de fiscale wetgeving van de
Staat waar ze is gevestigd en de
overeenkomsten ter voorkoming van dubbele
belasting die deze Staat heeft gesloten met
derde Staten, wordt beschouwd in deze Staat
haar fiscale woonplaats te hebben;

in art. 186, WIB 92, wordt vermeld, wanneer de
overnemende of verkrijgende vennootschappen
onder algemene titel, eigen aandelen verkrijgen;

c) dat in art. 186, WIB 92, wordt vermeld, wanneer een
vennootschap eigen aandelen verkrijgt die zijn
toegelaten tot een Belgische of buitenlandse gereglementeerde markt zoals bedoeld in art. 2, 5° of 6°, van
de wet van 2.8.2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten, of tot een
door de Koning, op advies van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten daarmee erkende
gelijkgestelde andere gereglementeerde markt, voor
zover de verhandeling plaatsvindt op de centrale
beursmarkt van Euronext of op een analoge markt;
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of

iii. die er is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan een gelijksoortige
belasting als de vennootschapsbelasting
zonder te genieten van een belastingstelsel
dat afwijkt van het gemeen recht.
•

meerwaarden op aandelen verwezenlijkt door de
beleggingsvennootschap;
•

wordt er voor de vaststelling van de minimumdeelneming in het kapitaal van de dochteronderneming ten name van de overdrager, van
de pandgever of van de leninggever geen
rekening gehouden met de aandelen die, op het
ogenblik waarop de inkomsten toegekend of
betaalbaar gesteld zijn, het voorwerp zijn van een
zakelijke zekerheidsovereenkomst of van een
lening met betrekking tot deze aandelen;

g) in het kader van het pensioensparen, aan daartoe
erkende instellingen voor collectieve belegging of aan
houders van een individuele spaarrekening, ter zake
van de in die rekening begrepen activa.
(10) Voor de gevallen waar geen enkele RV is verschuldigd,
moet bij de aangifte een gedagtekende en ondertekende
bijlage worden toegevoegd die de nodige toelichting
verstrekt over de vaststelling van dit niet belastbare
gedeelte, evenals over de overeenstemming tussen,
enerzijds, het totaal van de uitgekeerde dividenden en,
anderzijds, het totaal van het niet belastbare en van het
belastbare gedeelte.

c) door een binnenlandse vennootschap aan een
andere binnenlandse vennootschap indien het
aandelenbezit van de moedermaatschappij uit hoofde
waarvan de dividenden worden betaald 10 % van het
kapitaal van de dochteronderneming vertegenwoordigt en die minimumdeelneming gedurende een
ononderbroken periode van ten minste één jaar wordt
of werd behouden. Voor de toepassing van die
maatregel wordt voor de vaststelling van de
minimumdeelneming in het kapitaal van de dochteronderneming ten name van de overdrager, van de
pandgever of van de leninggever geen rekening
gehouden met de aandelen die, op het ogenblik
waarop de inkomsten toegekend of betaalbaar
gesteld zijn, het voorwerp zijn van een zakelijke
zekerheidsovereenkomst of van een lening met
betrekking tot deze aandelen;

Wat betreft de gevallen die worden bedoeld in verwijzing
(9), moet de nota desgevallend gestaafd zijn met de aan
de
aangever
overhandigde
bewijsstukken
(zie
inzonderheid art. 117, KB/WIB 92; getuigschriften en
attesten van de verkrijgers en/of attesten van de
depothouders van de effecten en/of nog, attesten
voorzien in het kader van het pensioensparen) en alle
andere nuttige bewijsstukken (b.v. effecten op naam).
(11) Onder “nettobedrag van de toegekende of betaalbaar
gestelde dividenden” wordt verstaan het bedrag van de
dividenden dat, na aftrek van de RV die ten laste valt van
de verkrijger van de inkomsten, en in principe
verschuldigd is overeenkomstig de Belgische wetgeving
(vóór de toepassing van eventuele verminderingen aan
de bron ingevolge internationale overeenkomsten, te
vermelden op regel j) van vak I), ter beschikking is
gesteld.

d) door een Belgische dochteronderneming aan een
moedermaatschappij die haar fiscale woonplaats in
Zwitserland heeft (art. 15 van de overeenkomst van
26.10.2004 tussen de Europese Gemeenschap en de
Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in
maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn
vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van
3.6.2003) indien:
i.

de moedermaatschappij gedurende ten minste
twee jaar een directe deelneming van minimaal
25 % heeft in het kapitaal van de dochteronderneming, en

ii.

de fiscale woonstaat van geen van beide
vennootschappen een derde staat is krachtens
een overeenkomst tot het vermijden van dubbele
belasting met die derde staat, en

De dividenden waarop, ingevolge overeenkomsten ter
voorkoming van dubbele belasting, een vermindering van
RV aan de bron wordt toegepast, moeten dus in het
hiervoor bedoelde nettobedrag worden begrepen.
(12) Hier wordt bedoeld, de som opgenomen van
gereserveerde winst, die verhoudingsgewijs wordt geacht
overeen te stemmen met de bedragen die van de
gereserveerde winst zijn afgetrokken als definitief belaste
reserves, aangelegd tijdens de aanslagjaren 1973 en
vorige.

iii. beide vennootschappen vennootschapsbelasting
betalen zonder te zijn vrijgesteld, en beide
vennootschappen kapitaalvennootschappen zijn.
Voor wat betreft Zwitserland, omvat het begrip
“kapitaalvennootschappen”:
(1)
la
société
anonyme, (2) la société à responsabilité limitée,
(3) la société en commandite par actions;

(13) Het betreft de som opgenomen van gereserveerde winst,
die verhoudingsgewijs wordt geacht overeen te stemmen
met de winst die vroeger ten name van de vennoten is
belast.
(14) Hier de coëfficiënt vermelden die toelaat het belastbaar
bedrag bedoeld op regel g) van vak I vast te stellen. Die
coëfficiënt is gelijk aan 100 gedeeld door (100 - de
aanslagvoet van de RV die bovenaan de kolom is
vermeld) van vak I. Voor de aanslagvoeten van de RV
van 25, 20, 15, 10 of 5 % is die coëfficiënt gelijk aan
respectievelijk 100/75, 100/80, 100/85, 100/90 of 100/95.

e) door een beleggingsvennootschap zoals bedoeld in
de art. 15, 20, 26, 119, 122 en 126 van de wet van
3.8.2012 betreffende bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles aan een spaarder
niet-inwoner; die bepaling is niet van toepassing op
het gedeelte van het uitgekeerde inkomen dat
afkomstig is van dividenden die de beleggingsvennootschap zelf ontvangen heeft van een binnenlandse vennootschap;
f)

(15) Voor de berekening van de RV en de belastingen wordt
het bedrag van het belastbare inkomen in euro
vastgesteld en afgerond op de cent.

door een Belgische beleggingsvennootschap met
vast kapitaal zoals bedoeld in art. 2, 5°, van het
koninklijk besluit van 18.4.1997 met betrekking tot de
instellingen voor belegging in niet-genoteerde
vennootschappen en in groeibedrijven (PRIVAK) of
door een private privak zoals bedoeld in art. 140,
eerste lid, van de wet van 3.8.2012 vermeld in het
vorige littera maar enkel in de hierna aangegeven
mate:
•

wanneer de verkrijger een buitenlandse vennootschap is, is de RV evenmin verschuldigd op het
gedeelte van het uitgekeerde inkomen dat
afkomstig is van dividenden uit aandelen die door
buitenlandse vennootschappen zijn uitgegeven;

De RV en de belastingen worden in euro vastgesteld en
afgerond op de cent.
(16) Hier de coëfficiënt vermelden die toelaat het bedrag van
de RV bedoeld op regel i) van vak I vast te stellen. Het
betreft de aanslagvoet van de RV die bovenaan de kolom
is vermeld.

ongeacht wie de verkrijger van de inkomsten is, is
de RV niet verschuldigd op het gedeelte van het
uitgekeerde inkomen dat afkomstig is van

(17) Indien de aanslagvoet van de RV 25 % bedraagt is die
vermindering, naargelang de toe te passen overeenkomst
ter voorkoming van dubbele belasting de Belgische
belasting beperkt tot 20, 15, 10 of 5 % van het bruto-5-

bedrag of in een vrijstelling van Belgische belasting
voorziet, gelijk aan 5/75, 10/75, 15/75, 20/75 of 25/75 van
het gedeelte van het op regel a) van vak I vermelde
bedrag dat overeenstemt met de dividenden waarvoor die
vermindering wordt verleend.

(20) Belasting van 23,29 % op de deelnames van de
werknemers in het kapitaal en in de winst van de
vennootschap, in geval van niet-naleving van de
voorwaarde van onbeschikbaarheid van de deelname of
van de deelbewijzen van de coöperatieve participatievennootschap.

Indien de aanslagvoet van de RV 20 % bedraagt is die
vermindering, naargelang de toe te passen overeenkomst
ter voorkoming van dubbele belasting de Belgische
belasting beperkt tot 15, 10 of 5 % van het brutobedrag of
in een vrijstelling van Belgische belasting voorziet, gelijk
aan 5/80, 10/80, 15/80 of 20/80 van het gedeelte van het
op regel a) van vak I vermelde bedrag dat overeenstemt
met de dividenden waarvoor die vermindering wordt
verleend.

(21) De belastbare grondslag van de belasting moet,
naargelang het geval, worden vastgesteld overeenkomstig art. 113 of 114 van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.

Indien de aanslagvoet van de RV 15 % bedraagt is die
vermindering, naargelang de toe te passen overeenkomst
ter voorkoming van dubbele belasting de Belgische
belasting beperkt tot 10 of 5 % van het brutobedrag of in
een vrijstelling van Belgische belasting voorziet, gelijk aan
5/85, 10/85 of 15/85 van het gedeelte van het op regel a)
van vak I vermelde bedrag dat overeenstemt met de
dividenden waarvoor die vermindering wordt verleend.
Indien de aanslagvoet van de RV 10 % bedraagt is die
vermindering, naargelang de toe te passen overeenkomst
ter voorkoming van dubbele belasting de Belgische
belasting beperkt tot 5 % van het brutobedrag of in een
vrijstelling van deze belasting voorziet, gelijk aan 5/90 of
10/90 van het gedeelte van het op regel a) van vak I
vermelde bedrag dat overeenstemt met de dividenden
waarvoor die vermindering wordt verleend.
Indien de aanslagvoet van de RV 5 % bedraagt en indien
de toe te passen overeenkomst ter voorkoming van
dubbele belasting in een vrijstelling van Belgische
belasting voorziet, is die vermindering gelijk aan 5/95 van
het gedeelte van het op regel a) van vak I vermelde
bedrag dat overeenstemt met de dividenden waarvoor die
vermindering wordt verleend.
In gevallen waarin de dividenden worden geacht
opgenomen te zijn uit definitief belaste reserves of uit ten
name van de vennoten belaste reserves, mag het bedrag
van de aldus berekende vermindering evenwel niet hoger
zijn dan het gedeelte van de door de uitkerende
vennootschap overeenkomstig het interne recht
verschuldigde RV (tegen 25, 20, 15, 10 of 5 % naargelang het geval) dat overeenstemt met de inkomsten
waarvoor die vermindering wordt verleend.
Wanneer meer dan één overeenkomst ter voorkoming
van dubbele belasting wordt toegepast is het op regel j)
van vak I vermelde bedrag gelijk aan de som van de
ingevolge die overeenkomsten verleende verminderingen
(in voorkomend geval, de gedetailleerde berekening van
het op regel j) vermelde bedrag bijvoegen).
De aandacht wordt erop gevestigd dat die vermindering
slechts op het ogenblik zelf van de betaling van de
inkomsten mag worden verleend, en dit enkel op de
verantwoording van de uitkerende vennootschap, voor
dividenden waarvoor de vennootschap zelf de financiële
dienst waarneemt. Bovendien is vereist dat de
desbetreffende aanvragen om vermindering tot staving bij
de aangifte zijn gevoegd.
(18) Belasting van 15 % voor de deelnames van de werknemers in het kapitaal evenals op hun deelnames in de
winst die in het kader van een investeringsspaarplan zijn
toegekend en het voorwerp zijn van een nietachtergestelde lening.
(19) Belasting van 25 % op de deelnames van de werknemers
in de winst van de vennootschap met uitzondering van
deze bedoeld in het tarief van 15 %.
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