Bestemd voor de Administratie
Datum van ontvangst van de aangifte:
……………………………………………..

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Inkomstenbelastingen
AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING
ROERENDE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN (1)
Refertenummer van de belastingschuldige (ondernemingsnr. of,
bij gebrek daaraan, nationaal nr.):

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

Identiteit, firma of benaming en volledig adres van de belastingschuldige:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .........................................................................................................................................
E-mail:

.........................................................................................................................................
VAK I. – BEREKENING VAN DE TE BETALEN VOORHEFFING

a.

Brutobedrag van de toegekende of betaalbaar gestelde
inkomsten:

……………………………..…, . .

b.

Brutobedrag van de toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten
waarvoor wordt verzaakt aan de inning van de RV (2):

……………………………..…, . .

c.1. Brutobedrag van de inkomsten onderworpen aan de RV van
15 % (3):
c.2. Werkelijke of forfaitaire aftrekbare kosten (4):

……………………………..…, . .
-

……………………………..…, . .

c.3. Belastbaar bedrag aan 15 % (regel c.1 - regel c.2):

..………………………………, . .

c.4. Bedrag van de RV (regel c.3 x 15 %) (5):

……………………………..…, . .

c.5. Vermindering ingevolge internationale overeenkomsten (6):

-

……………………………..…, . .

c.6. Te betalen bedrag aan voorheffing (basisaanslagvoet: 15 %) (7):

……………………………..…, . .

d.1. Brutobedrag van de inkomsten onderworpen aan de RV van
30 % (3):

……………………………..…, . .

d.2. Werkelijke aftrekbare kosten (4):

-

……………………………..…, . .

d.3. Belastbaar bedrag aan 30 % (regel d.1 - regel d.2):

.….……………………………, . .

d.4. Bedrag van de RV (regel d.3 x 30 %) (5):

.….……………………………, . .

d.5. Vermindering ingevolge internationale overeenkomsten (6):
d.6. Te betalen bedrag aan voorheffing (basisaanslagvoet: 30 %) (7):
e.

Totaal te betalen bedrag aan voorheffing (regel c.6 + regel d.6)
(5):

Datum van toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten:
Nr. 273 S - 2017

1

-

……………………………..…, . .
……………………………..…, . .
……………………………..…, . .
…………………………………

VAK II. – Verkrijger(s) van de inkomsten (8)

Volgnr.

IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER
a) Naam en voornaam, of benaming
b) Straat en nummer/bus
c) Land, postnummer en gemeente
2

BRUTO-INKOMSTEN
ONDERWORPEN
AAN DE RV (3)

AFGETROKKEN
KOSTEN
a) forfaitaire
b) werkelijke
4

GESTORTE
ROERENDE
VOORHEFFING

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

1

3

………………, . .

TOTALEN OF OVERDRACHTEN:

2

a) …………, . .
b) …………, . .

5

………….…, . .

VAK II. – Verkrijger(s) van de inkomsten (8)

Volgnr.

1

IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER
a) Naam en voornaam, of benaming
b) Straat en nummer/bus
c) Land, postnummer en gemeente
2

BRUTO-INKOMSTEN
ONDERWORPEN
AAN DE RV (3)
3

………………, . .

OVERDRACHTEN:

AFGETROKKEN
KOSTEN
a) forfaitaire
b) werkelijke
4

a) …………, . .
b) …………, . .

GESTORTE
ROERENDE
VOORHEFFING
5

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………………, . .

TOTALEN:

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

Aantal bladzijden van het 273 S - tussenblad dat aan deze aangifte werd toegevoegd: …….
Alle attesten die betrekking hebben op verminderingen ingevolge internationale overeenkomsten of op
verzakingen aan de inning van de RV (2) waarmee rekening werd gehouden voor de bepaling van de RV in
het kader van deze aangifte zijn in het bezit van de belastingschuldige van de voorheffing.
VOOR ECHT VERKLAARD:
………………………….….…, ………………………….
Handtekening van de belastingschuldige of van zijn
gevolmachtigde

3

BELANGRIJKE OPMERKING
De aangifte (en de bijlagen) in de roerende voorheffing (RV) en de betaling van de voorheffing moeten gebeuren bij de bevoegde
dienst binnen de 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten. Eén enkele betaling moet per
aangifte voor het totaal verschuldigd bedrag aan RV worden uitgevoerd.
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 volgende 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 in de RV op papier: de aangifte (met de nodige bijlagen) moet uitsluitend
worden gericht aan één van de vijf volgende diensten, naargelang de fiscale woonplaats of het adres van de maatschappelijke
zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van beheer of bestuur, met uitzondering van de belastingschuldigen die
onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners, die zijn verbonden aan het Centrum Buitenland - Beheer Team 6
behalve indien het tehuis of het adres van de inrichting of de vaste bedrijfsinrichting zich bevindt in het Duitse taalgebied.
Gewest

De papieren aangifte versturen naar

Waalse Gewest (met uitzondering van het
Duitse taalgebied)

Centre PME Liège - Cellule précompte mobilier
Rue de Fragnée 2, boîte 71
4000 Liège
Tél. 0257 884 00
pme.liege.pm@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

KMO Centrum Brussel I - Cel roerende voorheffing
Kruidtuinlaan 50, bus 3402
1000 Brussel
Tel. 0257 712 80
kmo.rv.bru1.pm.pme@minfin.fed.be

Duitse taalgebied (Amel, Büllingen, BurgReuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen,
Raeren, Sankt Vith)

Centre Polyvalent Eupen - Cellule précompte mobilier
Rue de Verviers 8
4700 Eupen
Tél. 0257 886 20
p.eupen.prm@minfin.fed.be

Vlaamse Gewest

KMO Centrum Gent - Cel roerende voorheffing
Gaston Crommenlaan 6, bus 302
9050 Ledeberg
Tel. 0257 922 90
kmo.gent.rv@minfin.fed.be

Niet-inwoners (met uitzondering van het Duitse
taalgebied)

Centrum Buitenland - Beheer Team 6
Kruidtuinlaan 50, bus 3429
1000 Brussel
Tel. 0257 740 40
foreigners.team6@minfin.fed.be

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




het refertenummer van de schuldenaar van de RV (ondernemingsnummer, of bij gebrek daaraan, het nationaal
nummer);
de datum van toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten;
de datum van het opmaken van de aangifte en de handtekening.
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VERWIJZINGEN
(1)

(2)

(3)

Bedoeld zijn de inkomsten zoals voorzien in art. 17, § 1, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), namelijk de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in boek XI van het
Wetboek van economisch recht of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht.
Er wordt benadrukt dat de drempel van 37.500 euro (te indexeren) aan bruto-inkomsten, zoals bedoeld
in art. 37, 2e lid, WIB 92, de aanslagvoet bepaalt die van toepassing is inzake RV (zie verwijzing 3).
Hier het brutobedrag vermelden van de toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten waarvoor, ingevolge de beslissing van de Minister van Financiën (zie het antwoord op de mondelinge parlementaire
vraag nr. 12716 van Volksvertegenwoordiger Luk VAN BIESEN, Kamer, Commissie voor de Financiën
en de Begroting, 22.04.2009, CRIV 52 - COM 531), wordt verzaakt aan de inning van de RV. Het betreft
de inkomsten waarvan de verkrijger:
a) een binnenlandse vennootschap is;
b) een erkende beheersvennootschap van rechten is zoals bedoeld in art. XI.246 e.v. van het Wetboek
van economisch recht;
c) een internationale of supranationale instelling is zoals bedoeld in art. 105, 2°, c), van het koninklijk
besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92);
d) een vennootschap van een lid-Staat is zoals bedoeld in art. 105, 6°, a), KB/WIB 92, andere dan een
binnenlandse vennootschap, op voorwaarde dat de schuldenaar en de verkrijger verbonden
vennootschappen zijn in de zin van art. 105, 6°, b), KB/WIB 92.
Aan deze aangifte moet een samenvattend document worden toegevoegd dat een overzicht bevat van
de elementen die zijn opgenomen in de identificatie-attesten die door de hiervoor vermelde verkrijgers
werden afgeleverd met het oog op de verzaking van de inning van de RV (volledige gegevens van de
verkrijgers en het bedrag van de inkomsten dat aan elk van hen werd toegekend).
De toepasselijke aanslagvoet van de RV is afhankelijk van het bedrag van de bruto-inkomsten dat wordt
verleend of toegekend aan de verkrijger (art. 269, § 1, 1° en 4°, WIB 92):
 op de 1ste schijf van de bruto-inkomsten van 37.500 euro (te indexeren):
15 %;
 op de schijf die de bruto-inkomsten van 37.500 euro (te indexeren) te boven gaat:
30 %.
De eventuele overschrijding van de voormelde drempel van 37.500 euro (te indexeren) wordt bepaald:
 voor elke aftrek van forfaitaire of werkelijke kosten;
 en rekening houdend met het totale bedrag van de inkomsten die door de schuldenaar van de RV
aan eenzelfde verkrijger gedurende eenzelfde belastbaar tijdperk zijn toegekend.
Het totaal van de bedragen die zijn vermeld op de regels c.1 en d.1 stemt overeen met het bedrag dat
vermeld is onder "TOTALEN" van kolom 3 van Vak II (bedrag dat in voorkomend geval zal voorkomen
op het laatste 273 S - tussenblad dat bijgevoegd is aan deze aangifte).

(4)

Gelet op het bericht van de Minister van Financiën dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
09.12.2008 worden voor alle roerende inkomsten zoals bedoeld in art. 17, § 1, 5°, WIB 92, bij gebrek
aan bewijskrachtige gegevens met betrekking tot de werkelijke kosten, twee schijven van forfaitaire
kosten ingevoerd:
 1ste schijf: 50 % van de verkregen bruto-inkomsten tot een bedrag van 10.000 euro (te indexeren);
 2de schijf: 25 % van de verkregen bruto-inkomsten van 10.000 euro tot 20.000 euro (te indexeren).
Boven 20.000 euro (te indexeren) kunnen geen forfaitaire kosten worden afgetrokken.

(5)
(6)

Indien de verkrijger heeft gekozen voor de aftrek van de werkelijke kosten, kan de aftrek van de forfaitaire kosten niet worden toegepast (ofwel de aftrek van de werkelijke kosten ofwel de aftrek van de
forfaitaire kosten).
De aftrek van de forfaitaire kosten moet worden toegepast door in voorkomend geval rekening te houden
met het totale bedrag van de bruto-inkomsten die door de schuldenaar van de RV aan eenzelfde
verkrijger gedurende eenzelfde belastbaar tijdperk zijn verleend of toegekend.
Het totaal van de bedragen die zijn vermeld op de regels c.2 en d.2 stemt overeen met de som van de
bedragen die vermeld zijn op de regels a) en b) onder "TOTALEN" van kolom 4 van Vak II (bedrag dat
in voorkomend geval zal voorkomen op het laatste 273 S - tussenblad dat bijgevoegd is aan deze
aangifte).
De RV wordt in euro gevestigd en afgerond op de cent.
De inkomsten waarvoor, krachtens overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting, onmiddellijk
een vermindering van RV aan de bron wordt toegepast, moeten in het brutobedrag van de toegekende
of betaalbaar gestelde inkomsten (regel a) worden begrepen.

5

Op de regels c.5 of d.5 het verschil vermelden tussen het bedrag van de voorheffing die respectievelijk
tegen 15 % of 30 % is berekend en het bedrag verkregen door toepassing van het in de voormelde
overeenkomsten bepaalde verminderde tarief (de door de verkrijgers onderschreven aanvragen om
vermindering en de gedetailleerde berekening van het op de regels c.5 of d.5 vermelde bedrag
toevoegen).
(7)

Het totaal van de bedragen die zijn vermeld op de regels c.6 of d.6 is gelijk aan het verschil tussen het
bedrag van de in principe verschuldigde RV (de regels c.4 of d.4) en het bedrag van de vermindering
verkregen op basis van de bepalingen van de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting
(de regels c.5 of d.5).
Het stemt overeen met het bedrag dat vermeld is onder "TOTALEN" van kolom 5 van Vak II (bedrag dat
in voorkomend geval zal voorkomen op het laatste 273 S - tussenblad dat bijgevoegd is aan deze
aangifte).

(8)

De verkrijgers van de inkomsten moeten worden gerangschikt volgens de volgende methode:

Stap

Omschrijving

1

Rangschik de verkrijgers in België per postnummer, te beginnen met het
laagste postnummer.

2

Rangschik de verkrijgers met hetzelfde postnummer in België telkens in
alfabetische volgorde.

3

Groepeer de verkrijgers in het buitenland per land en rangschik vervolgens
de landen in alfabetische volgorde.

4

Rangschik de verkrijgers uit hetzelfde land in alfabetische volgorde na de
bestemmelingen in België.

5

Nummer elke verkrijger, zonder onderbreking, te beginnen met het cijfer 1
(zie kolom 1).

Indien de verkrijger een rechtspersoon is, vermeld de benaming gevolgd door de juridische vorm (b.v.:
Dubois VZW). De rangschikking zal worden uitgevoerd op basis van de benaming.
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Bijlage bij de aangifte 273 S van ………………………………
VAK II. – Verkrijger(s) van de inkomsten (8)

Volgnr.

1

IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER
a) Naam en voornaam, of benaming
b) Straat en nummer/bus
c) Land, postnummer en gemeente
2

BRUTO-INKOMSTEN
ONDERWORPEN
AAN DE RV (3)
3

OVERDRACHTEN:

………………, . .

AFGETROKKEN
KOSTEN
a) forfaitaire
b) werkelijke
4

a) …………, . .
b) …………, . .

GESTORTE
ROERENDE
VOORHEFFING
5

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

TOTALEN OF OVERDRACHTEN:

Nr. 273 S - tussenblad – 2017
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………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

