Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Algemene Administratie van de Fiscaliteit

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

AANGIFTE VAN DE TAKS OP DE EFFECTENREKENINGEN1
voor de referentieperiode van _ _ / _ _ / 20 _ _ tot _ _ / _ _ / 20 _ _ 2
AANGEVER(S) BELASTINGSCHULDIGE(N) VAN DE TAKS
☐ Tussenpersoon naar Belgisch recht of tussenpersoon gevestigd in België3
☐ Niet in België gevestigde of opgerichte tussenpersonen
OF zijn erkende aansprakelijke vertegenwoordiger (1)4
☐ Titularis(sen)5
☐ Persoonlijke aangifte6
☐ Gezamenlijke aangifte7 => GA NAAR DEEL B

Hoedanigheid:

DEEL A
IDENTITEIT VAN DE AANGEVER
Identificatienummer8:

……….……………………………………….…………..

Bij gebrek daarvan: geboortedatum en -plaats: _ _ / _ _ / _ _ _ _
……………………………………………………………
Naam en voornaam of bedrijfsnaam:

…………………………………………………..………..

Woonplaats of maatschappelijke zetel (volledig adres): …………………………………………………..
……………………………………………………..……..
Telefoon:

………………….……………………………….

E-mail:

.………………………………………………….

Belastbare

basis9

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

BEREKENING VAN DE TE BETALEN TAKS
Tarief
Bedrag van de verschuldigde taks
0,15 %10

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

De persoon die deze aangifte onderschrijft verklaart persoonlijk gehouden te zijn tot betaling van de
verschuldigde taks11.
VOOR ECHT VERKLAARD,

…………………………. (datum)
…………………………….................... (handtekening)

.................................................................................................................
(naam, voornaam, hoedanigheid)12
(1) De overbodige vermelding doorhalen. Ook de identificatie van de aangever op blz. 4 invullen (verwijzing 4).
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AANGIFTE VAN DE TAKS OP DE EFFECTENREKENINGEN
voor de referentieperiode van _ _ / _ _ / 20 _ _ tot _ _ / _ _ / 20 _ _2

DEEL B13
(gezamenlijke aangifte)
Nr. van de bedoelde effectenrekening(en): ……………………………………………………………………
Aantal DELEN B die deel uitmaken van de aangifte:
Volgnr.

Identificatienummer8
Bij gebrek daarvan:
geboortedatum
en -plaats

………….

Identiteit en contactgegevens

Berekening van de te betalen taks

a) Naam en voornaam
b) Woonplaats (volledig adres)
c) Telefoon
d) E-mail

Belastbare basis14

Bedrag van
de taks10

a) ....................................................
b) ....................................................
....................................................
c) ....................................................
d) ....................................................

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

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

a) ....................................................
b) ....................................................
....................................................
c) ....................................................
d) ....................................................

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

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

a) ....................................................
b) ....................................................
....................................................
c) ....................................................
d) ....................................................

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

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

VOOR ECHT VERKLAARD,

…………………………. (datum)

Naam en voornaam van elke medetitularis en daarmee gelijkgestelde persoon, gevolgd door zijn
handtekening11, 12:

……………………..............................
(Naam en voornaam)

……………………………………….
(handtekening)

……………………..............................
(Naam en voornaam)

……………………………………….
(handtekening)

……………………..............................
(Naam en voornaam)

……………………………………….
(handtekening)
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BELANGRIJKE INFORMATIE

VERZENDING VAN DE AANGIFTE
De papieren aangifte is uitsluitend te versturen naar volgend kantoor
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
Inningscentrum – Diverse taksen
Koning Albert II-laan 33 bus 431
1030 BRUSSEL
BETALING VAN DE TAKS
Uitsluitend te betalen op volgend rekeningnummer
BE 50 6792 0022 9218 – PCHQ BE BB van het Inningscentrum – Diverse taksen
Koning Albert II-laan 33 bus 431
1030 BRUSSEL
Te vermelden in de mededeling:




TCTER
Nationaal nummer of ondernemingsnummer van de belastingschuldige, zonder enig
scheidingsteken (bij gebrek daarvan, naam en voornaam) /
Belastbare periode

Bv.: TCTER - 75050362145 – 011018-300919
BIJKOMENDE INFORMATIE
Voor meer inlichtingen over de behandeling van
uw aangifte of van uw betaling, gelieve contact
op te nemen met het Inningscentrum – Diverse
taksen:

Voor vragen over de vaststelling van de
belastbare basis of de berekening van de taks,
gelieve contact op te nemen met het
Contactcenter:

CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

0257 257 57
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VERWIJZINGEN
1.
Wettelijke en reglementaire referentiebepalingen: art. 151 tot 158/6 van het Wetboek
diverse rechten en taksen (WDRT) en art. 218 tot 220/10 van het KB 03.03.1927 houdende
uitvoering van het WDRT (KB/WDRT).
2.
Het gaat om een periode van 12 opeenvolgende maanden die aanvangt op 1 oktober
en eindigt op 30 september van het volgend jaar (zie art. 152, 6°, WDRT), behalve in de
gevallen waar de te vermelden referentieperiode de verkorte periode is (zie art. 154, § 2,
WDRT en art. 218, § 4, KB/WDRT).
3.

Zie art. 152, 9°, 157 en 158/3, WDRT.

Die belastingschuldige is ertoe gehouden de aangifte in te dienen bij het bevoegde kantoor,
uiterlijk op de twintigste dag van de derde maand die volgt op het einde van de
referentieperiode (zie art. 158/3, § 1, eerste lid, WDRT).
De taks wordt uiterlijk op de voormelde dag betaald door storting of overschrijving op de
rekening van het bevoegde kantoor (zie art. 158/3, § 1, tweede lid, WDRT).
4.

Zie art. 158/2, WDRT.

Hier de volledige gegevens vermelden:
 ofwel van de niet in België gevestigde of opgerichte tussenpersoon indien de aangifte
wordt ingediend door de vertegenwoordiger
 ofwel van zijn erkende aansprakelijke vertegenwoordiger indien de aangifte wordt
ingediend door de tussenpersoon

Identificatienummer8:

………….……………………………………….

Naam en voornaam of bedrijfsnaam:

…………………………………………………..

Woonplaats of maatschappelijke zetel (volledig adres):
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Telefoon: ……….…………………….
E-mail:

.…………………………………………….

Die belastingschuldige is ertoe gehouden de aangifte in te dienen bij het bevoegde kantoor,
uiterlijk op de twintigste dag van de derde maand die volgt op het einde van de
referentieperiode (zie art. 158/3, § 1, eerste lid, WDRT).
De taks wordt uiterlijk op de voormelde dag betaald door storting of overschrijving op de
rekening van het bevoegde kantoor (zie art. 158/3, § 1, tweede lid, WDRT).
5.

Zie art. 152, 5° en 158/1, WDRT.
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6.

Zie art. 158/1, eerste lid, WDRT.

De persoonlijke aangifte moet door de titularis op elektronische wijze (behalve voor de
uitzondering voorzien voor de indiening op papier) worden ingediend uiterlijk op de laatste dag
voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting, via het elektronisch platform
MyMinfin (zie art. 158/4, § 1, eerste lid en § 2, WDRT en art. 220/4, KB/WDRT).
De taks wordt uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de gronden voor
belastbaarheid aanwezig zijn, betaald door storting of overschrijving op de rekening van het
bevoegde kantoor (zie art. 158/4, § 1, tweede lid, WDRT).
7.
Een of meerdere gezamenlijke aangiften moeten worden ingediend wanneer de
titularis van een of meerdere effectenrekeningen in onverdeeldheid (hetzij in zijn geheel, hetzij
deels in vruchtgebruik of in blote eigendom) opteert voor de aangifte van zijn wettelijk of
contractueel aandeel in de onverdeeldheid.
In dat geval een DEEL (of meerdere DELEN) B van de aangifte invullen.
Bovendien dienen de verantwoordingsstukken die het wettelijk of contractueel aandeel
bepalen van elke titularis of medegerechtigde, bij de aangifte te worden gevoegd.
De gezamenlijke aangifte moet op papier worden ingediend uiterlijk op de laatste dag voor het
indienen van de aangifte in de personenbelasting (zie art. 158/4, § 1, eerste lid en § 2, WDRT
en art. 220/4, KB/WDRT).
De taks wordt uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de gronden voor
belastbaarheid aanwezig zijn, betaald door storting of overschrijving op de rekening van het
bevoegde kantoor (zie art. 158/4, § 1, tweede lid, WDRT).
8.
Voor de tussenpersonen naar Belgisch recht, de tussenpersonen gevestigd in België
en de aansprakelijke vertegenwoordigers, gaat het om het uniek identificatienummer
toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnummer).
Voor de buitenlandse tussenpersonen en hun aansprakelijke vertegenwoordigers, vermeld, in
voorkomend geval, ook de identificatie van de onderneming gelijkaardig aan het
ondernemingsnummer of het btw-identificatienummer.
Voor de titularissen gaat het om het identificatienummer in het rijksregister of het
identificatienummer in het BIS-register, toegekend met 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 over een van de voormelde identificatienummers
beschikken, de geboortedatum en -plaats (stad en land) vermelden.
9.
Het gaat om de totale gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten
waarvoor de taks verschuldigd is. Bedrag in euro te vermelden.
10.
Het tarief van de taks is 0,15 % (zie art. 153, WDRT). Het bedrag van de taks moet
in euro worden vermeld.
11.
De titularis die zelf de aangifte en betaling verricht, moet slechts overgaan tot betaling
van de taks wanneer het door de aangifte verschuldigde bedrag meer bedraagt dan 10 euro
(zie art. 158/4, § 1, tweede lid, WDRT).
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In het geval van een gezamenlijke aangifte, staat elke medegerechtigde in de onverdeeldheid,
elke vruchtgebruiker of elke blote eigenaar, alsook de titularis, hoofdelijk in voor de betaling
van de taks (zie art. 158/1, vierde lid, WDRT).
De niet-aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of onvolledige aangifte, alsook de laattijdige
betaling, worden bestraft met een boete die wordt vastgelegd door de Koning. Wanneer de
taks niet binnen de vastgestelde termijn is betaald, is de interest van rechtswege verschuldigd
met ingang van de dag waarop de betaling had moeten geschieden (zie art. 158/3, § 2 en
art. 158/4, § 3, WDRT).
12.
In het geval van een vennootschap of van een tussenpersoon moet de aangifte
worden getekend door een persoon die wettelijk gerechtigd is om de vennootschap te
verbinden of door een mandataris van de vennootschap.
In het geval van een natuurlijk persoon moet de aangifte worden getekend door hemzelf of
door zijn mandataris.
In het geval van een gezamenlijke aangifte zijn alle titularissen en daarmee gelijkgestelde
personen (of hun mandatarissen) ertoe gehouden de aangifte te tekenen (zie art. 220/5, eerste
lid, KB/WDRT).
13.
Elke medegerechtigde, vruchtgebruiker, blote eigenaar en titularis moet worden
vermeld in de behoorlijk ingevulde tabel van DEEL B van de aangifte, ongeacht wat het bedrag
van zijn deel is in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten
ingeschreven op de effectenrekening.
In voorkomend geval moeten, afhankelijk van het aantal medegerechtigden, meerdere DELEN
B worden ingevuld.
De onderschrijving van een gezamenlijke aangifte doet geen afbreuk aan de indiening van
een persoonlijke aangifte voor andere effectenrekeningen.
14.
Het gaat om het aandeel in de onverdeeldheid, het vruchtgebruik of de blote eigendom
dat aan ieder wettelijk of contractueel toekomt. In dat geval in bijlage de bewijsstukken bij de
aangifte toevoegen die het wettelijke of contractuele aandeel vastleggen van de titularis,
alsook dat van de andere medegerechtigden in de onverdeeldheid, het vruchtgebruik of de
blote eigendom (zie art. 158/1, tweede lid, WDRT).
Bedrag in euro te vermelden.
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