Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene administratie van de Fiscaliteit

Voorbehouden aan de
administratie
Datum van ontvangst van de
aanvraag
………………………………………

AANVRAAG TOT TERUGGAVE VAN DE TAKS OP DE EFFECTENREKENINGEN1
AANGEVER(S)/ SCHULDENAAR(S) VAN DE TAKS
Hoedanigheid :

☐ Tussenpersoon naar Belgisch recht of tussenpersoon gevestigd in België2
☐ Tussenpersoon niet gekend of gevestigd in België
OF zijn aangenomen aansprakelijke vertegenwoordiger (1 hieronder)3
☐ Titularis(sen)4
☐ Aanvraag tot teruggave overeenkomstig artikel 158/5, § 1er, WDTR
☐ Aanvraag tot teruggave overeenkomstig artikel 158/5, § 2, WDTR
=> GA NAAR LUIK B

LUIK A
IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER
……….……………………………………….

Identificatienummer5 :

Bij gebrek : geboortedatum en -plaats: _ _ / _ _ / _ _ _ _
………………………………………………………………
Naam en voornaam of maatschappelijke benaming:…………………………………………………..
Woonplaats of maatschappelijke zetel (volledig adres) :…………………………………………….
…………….………………………………
Telefoon :

……….…………………….

E-mail :

………………………………………….

(1) De onnodige vermelding doorhalen en de identiteit van de aangever op pagina 6 vervolledigen
(verwijzing 3)
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LUIK A (vervolg)
Overeenkomstig artikel 158/5, §1, WDTR, en de artikels 220/7, alinea 1 en 220/8, §1, KB/WDTR, de
ondergetekende vraagt de teruggave van de effectentaks betaald in de loop van het jaar …………5b

Nummer van de rekening voor dewelke de
terugbetaling werd aangevraagd
Bedrag van de betaalde taks
Datum van betaling
Terug te betalen bedrag
Te crediteren rekeningnummer

MOTIVATIE VAN DE AANVRAAG
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

VOLGENDE BEWIJSSTUKKEN WORDEN TOEGEVOEGD AAN DE AANVRAAG TOT
TERUGGAVE
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………..
N.B. De aanvraag zal door de administratie slechts behandeld worden wanner zij beschikt over
alle bewijsstukken die de aanvrager dient te vermelden voor de gevraagde teruggave (art.
220/8, §1er, al. 3, KB/WDRT)
…………………………. (datum)
…………………………….................... (handtekening)

.................................................................................................................
(naam, voornaam, hoedanigheid)6
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AANVRAAG TOT TERUGGAVE VAN DE TAKS OP DE EFFECTENREKENINGEN1

LUIK B7 (indien nodig, gebruik meerdere LUIKEN B)
(gezaamenlijke aanvraag)
Overeenkomstig artikel 158/5, §2, WDTR, en de artikels 220/7, alinea 2 et 220/8 §§ 1 en 2, KB/WDTR, vragen de ondertekenden de teruggave van de taks op de
effectenrekening betaald in de loop van het jaar …………………5b
Nummer van de rekening voor dewelke de terugbetaling werd aangevraagd………………………………………………………….
Datum van de betaling _ _ / _ _ / _ _ _ _

1
a) Naam en voornaam van
de titularis gelijkgestelde
titularis & mede-begunstigde
b) identificatienummer of bij
gebrek geboortedatum en plaats

2
Bedrag van het
wettelijk of
overeengekomen
deel8
(in euro)

3
Bedrag van het
proportioneel deel9
(in euro)

5
Reeds betaald
bedrag voor de
rekening

6
Bedrag van de te
betalen taks10

7
Terug te betalen
bedrag11

8
Bijkomend te betalen
bedrag12

a)
1

b)
a)

2

b)
a)

3

b)
a)

4

b)
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MOTIVATIE VAN DE AANVRAAG
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

VOLGENDE DOCUMENTEN WORDEN TOEGEVOEGD AAN DE AANVRAAG TOT TERUGGAVE
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………..
N.B. De aanvraag zal door de administratie slechts behandeld worden wanner zij beschikt over
alle bewijsstukken die de aanvrager dient te vermelden voor de gevraagde teruggave (art.
220/8, §1er, al. 3, KB/WDRT)

De gezamenlijke aanvraag tot teruggave dient door alle titularissen en gelijkgestelde personen
te worden ondertekend (art. 220/7, al.2, KB/WDTR). Indien nodig, gebruik meerdere pagina’s
voor de handtekening.

Identificatie van de aanvrager

Identificatie van de aanvrager

………………………………………………………

………………………………………………………

Te crediteren rekeningnummer

Te crediteren rekeningnummer

IBAN ……………………………………………..

IBAN ……………………………………………..

BIC ……………………………………………….

BIC ……………………………………………….

……………………………….(datum)

……………………………….(datum)

Handtekening

Handtekening

Identificatie van de aanvrager

Identificatie van de aanvrager

………………………………………………………

………………………………………………………

Te crediteren rekeningnummer

Te crediteren rekeningnummer

IBAN ……………………………………………..

IBAN ……………………………………………..

BIC ……………………………………………….

BIC ……………………………………………….

……………………………….(datum)
Handtekening

……………………………….(datum)
Handtekening
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BELANGRIJKE INFORMATIE

De aanvraag tot teruggave dient uitsluitend naar de volgende dienst te worden verzonden
Algemene administratie van de Inning en de Invordering
Inningscentrum – Diverse taksen
Albert II-laan 33 bus 431
1030 BRUSSEL
CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

BIJKOMENDE INFORMATIE
Voor informatie betreffende de behandeling van de aanvraag tot teruggave, gelieve contact op te
nemen met het Inningscentrum – Diverse taksen
CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

VERWIJZINGEN
1. Wettelijke en reglementaire beschikkingen: art. 151 tot 158/6 van de Wetboek diverse rechten
en taksen (WDRT) en art. 218 tot 220/10 van het KB van 03/03/1927 betreffende de uitvoering
van het WDTR (KB/WDTR).
2. Zie art. 152, 9°, 157 en 158/3, WDTR
3. Zie art. 158/2, WD
Vermeld hier de volledige gegevens:
• Ofwel van de tussenpersoon niet gekend of gevestigd in België indien de aanvraag werd
ingediend door de vertegenwoordiger
• Ofwel van de aangenomen aansprakelijke vertegenwoordiger indien de aanvraag werd
ingediend door de tussenpersoon
Identificatienummer5 :

……….……………………………………….

Naam en voornaam of maatschappelijke benaming:
…………………………………………………..
Woonplaats of maatschappelijke zetel (volledig adres) :……………………………………………..
.…………….………………………………
Telefoon : ……….…………………….
E-mail :

………………………………………….

4. Zie art. 152, 5° en 158/1, WDTR
5. Voor de tussenpersonen naar Belgisch recht, de tussenpersonen gevestigd in België en de
verantwoordelijke vertegenwoordigers betreft het hier het enig identificatienummer toegekend
door de Kruispunt Bank van de Ondernemingen (ondernemingsnummer)
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Voor de buitenlandse tussenpersonen en hun verantwoordelijke vertegenwoordigers, vermeld
eveneens in voorkomend geval de identificatie van de vennootschap gelijkgesteld met het
ondernemingsnummer of het identificatienummer van de BTW.
Voor de titularissen is het rijksregisternummer of het identificatienummer in et bisregister
toegekend bij toepassing van art. 4 §2, W 15/01/1990 houdende oprichting en organisatie van
een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Voor de personen die niet beschikken over de
voornoemde identificatienummers gelieve de geboorte datum en -plaats te vermelden (stad en
land).
5b. De aanvraag tot teruggave dient ingediend te worden ten laatste op de laatste werkdag van
het jaar dat volgt op het einde van de referentieperiode (art. 220/8, KB/WDTR).

6. In het geval van een vennootschap of een tussenpersoon, moet de aanvraag getekend worden
door een persoon de wettelijk bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen of door
een gemandateerde van de vennootschap.
In het geval van een natuurlijke persoon dient de aanvraag getekend te worden door hemzelf
of zijn gemandateerde.
7. Elke mede-begunstigde, vruchtgebruiker, naakte eigenaar en elke titularis dient opgenomen te
worden in de tabel voorkomend in LUIK B, welke ook zijn aandeel is in de gemiddelde waarde
van de belastbare financiële instrumenten ingeschreven in de effectenrekening.
Indien nodig dient meerderen LUIKEN B ingevuld te worden, in functie van het aantal medebegunstigden.
Het indienen van het gezamenlijke aanvraag verhindert niet het indienen van een persoonlijke
aanvraag voor andere effectenrekeningen.
8. Dit betreft het aandeel in de onverdeeldheid bij vruchtgebruik of naakte eigendom dewelke
toekomt aan eenieder op wettelijke of contractuele wijze (art. 1581, al 2, WDRT).
9. Dit betreft het aandeel dewelke proportioneel is ten opzichte van het aantal geregistreerde
titularissen voor deze rekening (art. 152, 7°, WDTR).
10. Dit betreft het te betalen bedrag van de titularis, gelijkgestelde titularis of mede-begunstigde
vermeld in de kolom 1 op het niveau van dezelfde lijn.
11. Het positieve verschil tussen de kolommen 5 en 6 is in voorkomend geval te vermelden in
kolom 7.
12. Het negatieve verschil tussen de kolommen 5 en 6 is in voorkomend geval te vermelden in
kolom 8.
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