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MOET U UW BUITENLANDSE
REKENINGEN AANGEVEN?

INKOMSTEN,

GOEDEREN

EN

IN 2019 ONTVING IK LOON VAN BUITENLANDSE OORSPRONG
1.1. WELK BEDRAG MOET IK AANGEVEN?
U moet het brutobedrag van uw buitenlands loon aangeven, verminderd met de op uw loon
ingehouden of door uzelf betaalde verplichte buitenlandse sociale bijdragen.
Indien u recht hebt op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse
oorsprong (zie Vak IV, rubriek O.2) dan mag u ook de in het buitenland betaalde of
ingehouden belasting over dit loon in mindering brengen.
De betaalde buitenlandse belasting kan samengesteld zijn uit de volgende twee bedragen:
•
•

de bronbelasting (te vergelijken met de bedrijfsvoorheffing) die werd ingehouden
door uw werkgever tijdens het jaar 2019
de aanvullende belasting die betaald werd aan het buitenland tijdens het jaar 2019
(ongeacht het jaar, waarop deze belasting slaat), en voor zover deze betrekking heeft
op het buitenlands loon

Voorbeeld
Jan heeft in 2018 en 2019 uitsluitend in Frankrijk gewerkt voor een Franse
vennootschap. In 2019 heeft zijn werkgever 2.000 euro bronbelasting ingehouden op zijn
loon. Bovendien heeft Jan in 2019 belastingen op zijn loon betaald in Frankrijk, en dit
voor een bedrag van 1.000 euro. In 2019 werd dus een bedrag van 3.000 euro aan
belasting in het buitenland betaald (2.000 euro + 1.000 euro).
1.2. WAAR MOET IK DIT BEDRAG IN MIJN AANGIFTE OPNEMEN?
Geef uw loon aan in vak IV, code 1250/2250.
Belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong
In bepaalde gevallen kan u recht hebben op een belastingvermindering voor inkomsten van
buitenlandse oorsprong: uw buitenlands loon (of een gedeelte ervan) kan in België
vrijgesteld of onderworpen worden aan een verlaagd tarief. Indien u denkt in dit geval te
zijn, vult u niet enkel de code 1250/2250 in, maar neemt u hetzelfde bedrag (of een deel
hiervan) eveneens op in punt 2. van de rubriek ‘O. Inkomsten van buitenlandse oorsprong
(en de desbetreffende kosten)’ in hetzelfde vak IV.
Opgepast: u moet kunnen bewijzen dat u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking
te komen voor een belastingvermindering.
Opgepast: punt 1. van rubriek O betreft de lonen die belastbaar zijn in België (en dus niet
vrijgesteld) maar onderworpen zijn aan de sociale wetgeving van Frankrijk of Nederland.
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Indien u van oordeel bent dat uw Frans of Nederlands loon in België vrij te stellen is of kan
genieten van het verlaagd tarief , gelieve dit dan te vermelden in punt 2. van de rubriek O.
Overigens, de belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong
(vrijstelling op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting of
onderworpen aan een verlaagd tarief) vormt een uitzondering op het algemeen stelsel van
belastingheffing zoals bedoeld in het wetboek van de inkomstenbelasting.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter.
1.3. WAAROM MOET IK MIJN BUITENLANDS LOON AANGEVEN?
Een inwoner van België moet zijn wereldinkomen aangeven. Dus ook de lonen die u
verkregen hebt ingevolge een tewerkstelling in het buitenland moeten in de aangifte
opgenomen worden en zullen worden belast.
Indien u voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van het verlaagd tarief dan zal
het gedeelte van de belasting dat zich proportioneel verhoudt tot dit loon, met de helft
verminderd worden tijdens de berekening van de belasting (= belastingvermindering van
50% over dit inkomen).
Indien u voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van een vrijstelling dan zal het
buitenlands loon niet worden belast. U moet dit loon echter ook aangeven omdat hiermee
rekening wordt gehouden voor de berekening van de belastingen op uw andere inkomsten
en in sommige gevallen de gemeentebelasting.
1.4. WELKE DOCUMENTEN MOET IK TER BESCHIKKING HOUDEN VOOR DE
BELGISCHE BELASTINGADMINISTRATIE?
U moet alle documenten die werden opgemaakt door uw buitenlandse werkgever of de
buitenlandse belastingadministratie gedurende 7 jaar bewaren en kunnen voorleggen op
vraag van de Belgische belastingadministratie.
Ter herinnering: als u denkt aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering van
uw inkomsten van buitenlandse oorsprong, dan moet u daarvan het bewijs kunnen leveren
op vraag van de Belgische belastingadministratie.
Om de behandeling van uw aangifte vlotter te laten verlopen kunt u, indien u dit wenst, een
kopie van deze documenten bij de aangifte voegen.

3/20

1.5. IN DE PRAKTIJK - VOORBEELDEN
Frankrijk
Gedurende 2019 was u werknemer in de privésector.
a) Welk bedrag moet ik aangeven?
Brutobedrag
- Aftrek van de verplichte buitenlandse sociale bijdragen
= Aan te geven bedrag
U vindt het aan te geven bedrag van de buitenlandse inkomsten op uw loonfiche (=
bulletin de paie ) van de maand december 2019 in het vak ‘net fiscal’ of ‘net imposable’
of ‘cumul imposable’ of ook nog ‘montant imposable de l’année’. Bij deze bedragen zijn
de sociale bijdragen reeds in mindering gebracht.
Indien U recht hebt op een vrijstelling van uw Frans loon (rubriek O.2) dan mag u ook de
in Frankrijk betaalde of ingehouden belasting in mindering brengen. Het aan te geven
bedrag is dan:
Brutobedrag
- Aftrek van de verplichte buitenlandse sociale bijdragen
- Aftrek van de bronbelasting
- Aftrek van de buitenlandse betaalde belasting
= Aan te geven bedrag
• Aftrek van de bronbelasting, ingehouden door uw werkgever in 2019
Bij de Franse belastingaangifte werd een bijlage toegevoegd: ‘Déclaration de retenue
à la source’ (notice 2041 E). Het bedrag dat in aanmerking moet worden genomen is
het bedrag dat is opgenomen in het vak ‘Montant total à reporter en case 8 TA de la
2042’ (zie laatste pagina). Dit bedrag stemt overeen met de som van de bedragen
opgenomen onder “retenue a la source” op uw verschillende maandelijkse “bulletin de
paie”.
• Aftrek van de belasting betaald aan het buitenland (aanvullende belasting)
Voorbeeld: in 2019 hebt u van de Franse belastingadministratie een ‘Avis d’impôt
(revenus de l’année 2018)’ ontvangen met het verzoek een bedrag te betalen voor 15
november 2019. Dit bedrag kan eveneens in mindering worden gebracht (voor zover
dit betrekking heeft op de buitenlandse beroepsinkomsten en de betaling tijdens het
jaar 2019 gebeurde).
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b) Waar moet ik dit bedrag in mijn aangifte opnemen?
Geef dit bedrag aan in het vak IV ‘Wedden, lonen…’, rubriek ‘A. Gewone bezoldigingen’,
‘1. Wedden, lonen, enz.’, code 1250/2250.
Als u denkt recht te hebben op een belastingvermindering voor inkomsten van
buitenlandse oorsprong: duid dit bedrag eveneens aan in het vak IV, punt 2 van de rubriek
‘O. Inkomsten van buitenlandse oorsprong (en desbetreffende kosten)’.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter
O. INKOMSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (EN DE DESBETREFFENDE KOSTEN).
Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1250-11) en het bedrag van de volgende inkomsten van buitenlandse
oorsprong (en de desbetreffende kosten) die u hebt ingevuld in de rubrieken A tot E hiervoor:
1. in Frankrijk of Nederland verkregen inkomsten die in die landen aan een sociale wetgeving voor werknemers of daarmee
gelijkgestelden zijn onderworpen en die in België niet van belasting zijn vrijgesteld.
Land:………………………..
Land:……………………….

Code: .......................................
Code: .......................................

Bedrag: ..........
Bedrag: ..........

2. inkomsten waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij
overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de
belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd).
Land:

FRANKRIJK .....................................................
...............................................................................

Code:

1250-11Bedrag:

1234,00 € .........................

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

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

Luxemburg
a) Welk bedrag moet ik aangeven?
Het document dat u moet gebruiken: “Certificat de salaire, de retenue d'impôt et de
crédits d'impôt bonifiés” – Model 160.
Subtotaal (regel 6) van de ‘rémunérations brutes’
- ‘Cotisations sociales déductibles’ (regel 10)
+ ‘Crédit d’impôt pour salariés bonifié’ (regel 28)
+ ‘Crédit d’impôt monoparental bonifié’ (regel 29)
= Aan te geven bedrag
Indien U recht hebt op een vrijstelling van uw Luxemburgs loon (rubriek O.2) dan mag u
ook de in Luxemburg betaalde of ingehouden belasting in mindering brengen. Het aan te
geven bedrag is dan:
Subtotaal (regel 6) van de ‘rémunérations brutes’
- ‘Cotisations sociales déductibles’ (regel 10)
- ‘Impôt retenu’ (regel 27)
+ ‘Crédit d’impôt pour salariés bonifié’ (regel 28)
+ ‘Crédit d’impôt monoparental bonifié’ (regel 29)
- In het buitenland betaalde belastingen (zie hieronder)
= Aan te geven bedrag
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•

Aftrek van de in het buitenland betaalde belasting (aanvullende belasting)
Voorbeeld: in 2019 hebt u van de Luxemburgse belastingadministratie een
belastingaanslag ontvangen (inkomstenjaar 2018) met de som die te betalen was voor
15 november 2019. Dit bedrag mag eveneens afgetrokken worden (voor zover het
betrekking heeft op de buitenlandse beroepsinkomsten en de betaling tijdens het jaar
2019 gebeurde).
b) Waar moet ik dit bedrag in mijn aangifte opnemen?
Geef dit bedrag aan in het vak IV ‘Wedden, lonen…’, rubriek ‘A. Gewone bezoldigingen’,
‘1. Wedden, lonen, enz.’, code 1250/2250.
Als u denkt recht te hebben op een belastingvermindering voor inkomsten van
buitenlandse oorsprong: duid dit bedrag eveneens aan in het vak IV, punt 2 van de rubriek
‘O. Inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten)’.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter

O. INKOMSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (EN DE DESBETREFFENDE KOSTEN).
Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1250-11) en het bedrag van de volgende inkomsten van buitenlandse oorsprong
(en de desbetreffende kosten) die u hebt ingevuld in de rubrieken A tot E hiervoor:
1. in Frankrijk of Nederland verkregen inkomsten die in die landen aan een sociale wetgeving voor werknemers of daarmee gelijkgestelden
zijn onderworpen en die in België niet van belasting zijn vrijgesteld.
Land:…………………………Code: ........................................................
Land:…………………………Code: ........................................................

Bedrag: ………
Bedrag: ………

2. inkomsten waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij
overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting
op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd).
Land:

LUXEMBURG ................................................

1250-11 ...

Bedrag: 1234,00 € .............................

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

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

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

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

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

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

Code:

Nederland
a) Welk bedrag moet ik aangeven?
Het document dat u moet gebruiken: “Jaaropgaaf”. Let wel: de jaaropgaaf bevat een
beperkt aantal gegevens. Soms kan het correcter zijn om te werken aan de hand van uw
individuele loonstaat.
Algemene regel:
Fiscaal loon (of loon voor de loonbelasting)
- Premie volksverzekering (vervat in de loonheffing)
- Andere ingehouden of door u betaalde sociale bijdragen
= Aan te geven bedrag
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• De premie volksverzekering
Het begrip loonheffing op de jaaropgaaf kan zowel Nederlandse loonbelasting als de
premie volksverzekering (= Nederlandse sociale bijdrage) omvatten.
• Andere verplichte sociale bijdragen
In de meeste gevallen is dit beperkt tot de aftrek van de “nominale premie”. Enkel de
basispremie is aftrekbaar
Indien U recht hebt op een vrijstelling van uw Nederlands loon (rubriek O.2) dan mag u
ook de in Nederland betaalde of ingehouden belasting in mindering brengen. In dat geval
is ook het bedrag aan ingehouden loonbelasting dat vervat zit in de loonheffing
aftrekbaar. Het aan te geven bedrag is dan:
Fiscaal loon (of loon voor de loonbelasting)
- Loonheffing
- Andere ingehouden of door u betaalde sociale bijdragen
= Aan te geven bedrag
b) Waar moet ik dit bedrag in mijn aangifte opnemen?
Geef dit bedrag aan in het vak IV ‘Wedden, lonen…’, rubriek ‘A. Gewone bezoldigingen’,
‘1. Wedden, lonen, enz.’, code 1250/2250.
Als u denkt recht te hebben op een belastingvermindering voor inkomsten van
buitenlandse oorsprong: duid dit bedrag eveneens aan in het vak IV, punt 2 van de rubriek
‘O. Inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten)’. Voor meer
informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter
O. INKOMSTEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (EN DE DESBETREFFENDE KOSTEN).
Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1250-11) en het bedrag van de volgende inkomsten van buitenlandse oorsprong
(en de desbetreffende kosten) die u hebt ingevuld in de rubrieken A tot E hiervoor:
1. in Frankrijk of Nederland verkregen inkomsten die in die landen aan een sociale wetgeving voor werknemers of daarmee gelijkgestelden
zijn onderworpen en die in België niet van belasting zijn vrijgesteld.
Land:……………. Code: .....................................................................

Bedrag: ..........

Land:……………. Code: .....................................................................

Bedrag: ..........

2. inkomsten waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (inkomsten die bij
overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting
op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd).
Land:
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NEDERLAND .................................................

1250-11 ...

Bedrag: 1234,00 € .............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Code:

2. IN 2019 ONTVING IK EEN PENSIOEN UIT HET BUITENLAND
2.1. WELK BEDRAG MOET IK AANGEVEN?
U moet het brutobedrag van uw buitenlands pensioen aangeven, verminderd met de op uw
pensioen ingehouden of door uzelf betaalde verplichte buitenlandse sociale bijdragen.
Bepaalde landen houden echter geen sociale bijdragen af.
Indien u recht hebt op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse
oorsprong (zie rubriek C) dan mag u ook de in het buitenland betaalde of ingehouden
belasting over dit pensioen in mindering brengen.
De betaalde buitenlandse belasting kan samengesteld zijn uit de volgende twee bedragen:
•
•

de bronbelasting (te vergelijken met de bedrijfsvoorheffing) die werd ingehouden
door het betalend organisme tijdens het jaar 2019
de aanvullende belasting die betaald werd aan het buitenland tijdens het jaar 2019
(ongeacht het jaar waarop deze belasting slaat), en voor zover deze betrekking heeft
op het buitenlands pensioen
2.2. WAAR MOET IK DIT BEDRAG IN MIJN AANGIFTE OPNEMEN?

Geef dit bedrag aan in vak V, rubriek ‘A. Pensioenen’, 1. a) ‘Wettelijke pensioenen verkregen
vanaf de wettelijke pensioenleeftijd’, code 1228/2228 of 1. c) ‘Andere pensioenen’, code
1211/2211.
Belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong
In bepaalde gevallen kan u recht hebben op een belastingvermindering voor inkomsten van
buitenlandse oorsprong: uw buitenlands pensioen (of een gedeelte ervan) kan in België
vrijgesteld of onderworpen worden aan een verlaagd tarief. Indien u denkt in dit geval te
zijn, vult u niet enkel de code 1228/2228 of 1211/2211 in, maar neemt u hetzelfde bedrag
(of een deel hiervan) eveneens op in de rubriek ‘C. Pensioenen van buitenlandse oorsprong
(en de desbetreffende kosten)’ in vak V.
Opgepast: u moet kunnen bewijzen dat u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een belastingvermindering.
Overigens, de belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong
(vrijstelling op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting of
onderworpen aan een verlaagd tarief) vormt een uitzondering op het algemeen stelsel van
belastingheffing zoals bedoeld in het wetboek van de inkomstenbelasting.
2.3. WAAROM MOET IK MIJN BUITENLANDS PENSIOEN AANGEVEN?
Een inwoner van België moet zijn wereldinkomen aangeven. Dus ook de pensioenen die u
verkregen hebt vanuit het buitenland moeten in de aangifte opgenomen worden en zullen
worden belast.
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Indien u voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van het verlaagd tarief dan zal
het gedeelte van de belasting dat zich proportioneel verhoudt tot dit pensioen, met de helft
verminderd worden tijdens de berekening van de belasting (= belastingvermindering van
50% over dit inkomen).
Indien u voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van een vrijstelling dan zal het
buitenlands pensioen niet worden belast. U moet dit pensioen echter ook aangeven omdat
hiermee rekening wordt gehouden voor de berekening van de belastingen op uw andere
inkomsten en in sommige gevallen de gemeentebelasting.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter
2.4. WELKE DOCUMENTEN MOET IK TER BESCHIKKING HOUDEN VOOR DE
BELGISCHE BELASTINGADMINISTRATIE?
U moet alle documenten die werden opgemaakt door uw buitenlandse betalingsorganisme
of de buitenlandse belastingadministratie gedurende 7 jaar bewaren en kunnen voorleggen
op vraag van de Belgische belastingadministratie.
Ter herinnering: indien u denkt aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering
op uw inkomsten van buitenlandse oorsprong, moet u daarvan het bewijs kunnen leveren
op vraag van de belastingadministratie.
Om de behandeling van uw aangifte vlotter te laten verlopen kunt u, indien u dit wenst, een
kopie van deze documenten bij uw aangifte voegen en vermelden dat uw pensioen gelinkt
is aan de publieke of aan de privésector.
2.5. IN DE PRAKTIJK - VOORBEELDEN
Frankrijk
a) Welk bedrag moet ik aangeven?
U vindt het aan te geven bedrag terug op het document dat opgemaakt werd door het
betalingsorganisme.
b) Waar moet ik dit bedrag in mijn aangifte opnemen?
Geef dit bedrag aan in vak V, rubriek ‘A. Pensioenen’, 1. a) ‘Wettelijke pensioenen
verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd’, code 1228/2228 of 1. c) ‘Andere
pensioenen’, code 1211/2211.
Als u denkt recht te hebben op een belastingvermindering voor inkomsten van
buitenlandse oorsprong, neem dit bedrag dan eveneens op in vak V, rubriek ‘C.
Pensioenen van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten)’.
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Indien u recht hebt op een dergelijke belastingvermindering dan kan de in Frankrijk
betaalde of ingehouden belasting in mindering worden gebracht op de code 1228/2228
of 1211/1211. Hetzelfde bedrag moet u dan eveneens opnemen onder de rubriek C.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter
C. PENSIOENEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (EN DE DESBETREFFENDE KOSTEN).
Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1211-50) en het bedrag van de hierboven vermelde pensioenen van
buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor
inkomsten van buitenlandse oorsprong (pensioenen die zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden
genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt
verminderd).
Land:

FRANKRIJK ........................................................ Code: 1228-33 .....
................................................................................

Bedrag:

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

1234,00 €...........................
................................................

Luxemburg
a) Welk bedrag moet ik aangeven?
U vindt het aan te geven bedrag op het document: ‘Certificat de pension ou de rente, de
retenue d'impôt et de crédits d'impôt bonifiés’ – Model 170.
Subtotaal (regel 7) van ‘pension ou rente brute’
- ‘Cotisations sociales’ (regel 9)
+ ‘Crédit d’impôt pour pensionnés bonifié’ (regel 20)
+ ‘Crédit d’impôt monoparental bonifié’ (regel 21)
= Aan te geven bedrag
Indien U recht hebt op een vrijstelling van uw Luxemburgs pensioen (rubriek C) dan mag
u ook de in Luxemburg betaalde of ingehouden belasting in mindering brengen. Het aan
te geven bedrag is dan:
Subtotaal (regel 7) van ‘pension ou rente brute’
- ‘Cotisations sociales’ (regel 9)
- ‘Impôt retenu’ (regel 19)
+ ‘Crédit d’impôt pour pensionnés bonifié’ (regel 20)
+ ‘Crédit d’impôt monoparental bonifié’ (regel 21)
= Aan te geven bedrag
b) Waar moet ik dit bedrag in mijn aangifte opnemen?
Geef dit bedrag aan in vak V, rubriek ‘A. Pensioenen’, 1. a) ‘Wettelijke pensioenen
verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd’, code 1228/2228 of 1. c) ‘Andere
pensioenen’, code 1211/2211.
Als u denkt recht te hebben op een belastingvermindering voor inkomsten van
buitenlandse oorsprong, neem dit bedrag dan eveneens op in vak V, rubriek ‘C.
Pensioenen van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten)’.
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Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter
C. PENSIOENEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (EN DE DESBETREFFENDE KOSTEN).
Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1211-50) en het bedrag van de hierboven vermelde pensioenen van buitenlandse
oorsprong (en de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse
oorsprong (pensioenen die zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de
belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd).
Land:

LUXEMBURG .................................................... Code: 1211-50 .....
................................................................................

Bedrag:

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

1234,00 €...........................
................................................

Nederland
a) Welk bedrag moet ik aangeven?
U vindt het aan te geven bedrag terug op het document “Jaaropgaaf“ of op elk ander
document dat opgemaakt werd door het betalingsorganisme.
Algemene regel:
Fiscaal loon (of loon voor de loonbelasting)
- Premie volksverzekering (vervat in de loonheffing)
- Andere ingehouden of door u betaalde sociale bijdragen
= Aan te geven bedrag
• De premie volksverzekering
Het begrip loonheffing op de jaaropgaaf kan zowel Nederlandse loonbelasting als de
premie volksverzekering (= Nederlandse sociale bijdrage) omvatten.
Indien U recht hebt op een vrijstelling van uw Nederlands pensioen (rubriek C) dan mag
u ook de in Nederland betaalde of ingehouden belasting in mindering brengen. In dat
geval is ook het bedrag aan ingehouden loonbelasting dat vervat zit in de loonheffing
aftrekbaar. Het aan te geven bedrag is dan:
Fiscaal loon (of loon voor de loonbelasting)
- Loonheffing
- Andere ingehouden of door u betaalde sociale bijdragen
= Aan te geven bedrag
b) Waar moet ik dit bedrag in mijn aangifte opnemen?
Geef dit bedrag aan in vak V, rubriek ‘A. Pensioenen’, 1. a) ‘Wettelijke pensioenen
verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd’, code 1228/2228 of 1. c) ‘Andere
pensioenen’, code 1211/2211.
Als u denkt recht te hebben op een belastingvermindering voor inkomsten van
buitenlandse oorsprong, neem dit bedrag dan eveneens op in vak V, rubriek ‘C.
Pensioenen van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten)’.
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Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter
C. PENSIOENEN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (EN DE DESBETREFFENDE KOSTEN).
Vermeld het land, de code waarnaast ze zijn ingevuld (bv. 1211-50) en het bedrag van de hierboven vermelde pensioenen van buitenlandse
oorsprong (en de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse
oorsprong (pensioenen die zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de
belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd).
Land:
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NEDERLAND..................................................... Code: 1228-33 .....

Bedrag: 1234,00 €................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. IN 2019 WAS IK EIGENAAR VAN ÉÉN OF MEERDERE
ONROERENDE GOEDEREN (HUIZEN, APPARTEMENTEN …)
GELEGEN IN HET BUITENLAND
3.1. WELK BEDRAG MOET IK AANGEVEN?
•

Als het goed verhuurd wordt: u moet de bruto huur aangeven, verminderd met de
buitenlandse belasting op deze inkomsten, betaald in 2019.
Onder bruto huur verstaat men de huur en de huurvoordelen (taksen, grote reparaties,
verzekeringspremies enz. betaald door de huurder en niet door de verhuurder) van het
jaar 2019.

•

Als het goed niet verhuurd wordt: u moet de brutohuurwaarde aangeven, verminderd
met de buitenlandse belasting op deze inkomsten, betaald in 2019.
De brutohuurwaarde van een onroerend goed komt overeen met de jaarlijkse
gemiddelde bruto huur die u had kunnen ontvangen tijdens het jaar, ingeval van
verhuring van het goed (volgens de gebruiken van het land waarin het goed zich
bevindt).

•

Als het goed verhuurd werd tijdens een deel van het jaar: u moet het totaal aangeven
van de bruto huur en de brutohuurwaarde pro rata de verhuur- en de nietverhuurperiodes, verminderd met de buitenlandse belasting op deze inkomsten,
betaald in 2019.

Opmerking: Als u over meerdere onroerende goederen in het buitenland beschikt moet de
berekening apart gebeuren voor elk onroerend goed, en het totaal moet opgenomen
worden in de aangifte.
3.2. WAAR MOET IK DIT BEDRAG IN MIJN AANGIFTE OPNEMEN?
Als het onroerend goed gelegen is in een land dat met België geen overeenkomst heeft
gesloten om dubbele belasting te vermijden, moet dit bedrag opgenomen worden in vak III,
rubriek B. 1.
Als het onroerend goed gelegen is in een land dat met België wel een overeenkomst heeft
gesloten om dubbele belasting te vermijden (wat het geval is voor alle landen van de
Europese Unie), moet dit bedrag opgenomen worden in vak III, rubriek B. 2.
Meer info over overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting
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3.3. WAAROM MOET IK MIJN INKOMSTEN
ONROERENDE GOEDEREN AANGEVEN?

VAN

BUITENLANDSE

Zelfs als uw onroerende goederen gelegen zijn in het buitenland, moet u hun inkomsten
aangeven:
• Als deze goederen gelegen zijn in een land dat met België een overeenkomst heeft
gesloten om dubbele belasting te vermijden, dan wordt met deze inkomsten enkel
rekening gehouden voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten.
•

Als deze goederen gelegen zijn in een land dat met België geen overeenkomst heeft
gesloten om dubbele belasting te vermijden, zal het gedeelte van de belasting dat zich
proportioneel verhoudt tot deze inkomsten, met de helft verminderd worden tijdens
de berekening van de belasting.
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4. IN 2019 ONTVING IK INKOMSTEN UIT KAPITALEN EN ROERENDE
GOEDEREN VAN BUITENLANDSE OORSPRONG (OPBRENGSTEN
BANKREKENINGEN, AANDELEN, OBLIGATIES …)
4.1. INKOMSTEN UIT KAPITALEN: INTERESTEN EN DIVIDENDEN

a) In welk geval moet ik dit type buitenlandse inkomsten aangeven?
In de meeste gevallen zal dit betrekking hebben op de interesten en dividenden van
buitenlandse beleggingen die niet werden onderworpen aan de roerende voorheffing in
België. Indien roerende inkomsten nog niet onderworpen geweest zijn aan de roerende
voorheffing dan zijn deze inkomsten immers verplicht aan te geven (zie vak VII, A, 2).
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter of tot één van onze
permanenties voor hulp bij het invullen van de aangifte.

b) Welk bedrag moet ik aangeven?
U moet het brutobedrag van de inkomsten vermelden verminderd met de in het buitenland
betaalde bronbelasting. Deze bronbelasting is beperkt tot een vastgesteld
maximumpercentage vermeld in de overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting
met het desbetreffende land.
Opgelet: De innings- en bewaringskosten mag u niet in mindering brengen van het
brutobedrag van de inkomsten. Deze moet u immers opnemen in een aparte code nl 117091/2170-61.

c) Waar moet ik dit bedrag in mijn aangifte opnemen?
Vermeld uw inkomsten in de voorziene code van vak VII, rubriek ‘A. Inkomsten van kapitalen
voor aftrek van de innings- en bewaringskosten’.
Opgepast, vergeet niet te vermelden:
• De innings- en bewaringskosten betreffende de aangegeven inkomsten: vak VII,
rubriek E (code 1170-91/2170-61).
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4.2. ANDERE
Vermeld uw inkomsten en bewaringskosten in de voorziene code van het vak VII, rubrieken
B. tot E.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het Contactcenter, of tot één van onze
permanenties voor hulp bij het invullen van de aangifte.
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5. IN 2019 HAD IK EEN REKENING IN HET BUITENLAND (LOPENDE
REKENING,
SPAARREKENING,
EFFECTENREKENING,
TERMIJNREKENING …)
Wanneer moet ik deze inlichtingen vermelden?
Bent u, of één van uw gezinsleden, in 2019 op enig moment titularis geweest van één of
meerdere rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel- krediet of
spaarinstelling?
U dient in dit geval het vak XIII, rubriek A in te vullen.
Opgepast: u moet uw rekeningen aangeven, zelfs als ze geen inkomsten genereren.
A. REKENINGEN IN HET BUITENLAND.
Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte indient,
of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2019 op enig ogenblik:
- titularis geweest van één of meer rekeningen bij een bank-,
krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, of
-

wissel-,

beheerder geweest van één of meer zulke buitenlandse rekeningen op naam van één
of meer verenigingen die geen winst of baten verkrijgen en die niet aan de
vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn?

1075-89

 Ja

Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in.
Naam en voornaam van de titularis, of
voor een rekening op naam van een
bovenvermelde vereniging van de
beheerder van de rekening

Land waar de rekening
geopend was

Zijn de wettelijk bepaalde gegevens over
de rekening bij het centraal aanspreekpunt
bij de Nationale Bank van België gemeld?

JANSSENS JAN ..........................................

NEDERLAND .............................................

 Ja

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

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

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

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

□ Ja
□ Ja

Opgepast!
Als u dit vorig jaar niet gedaan heeft, moet u deze rekeningen eveneens aangeven bij het
centraal contactpunt van de Nationale Bank van België. Meer informatie
Opgepast!
Als deze rekeningen inkomsten genereren, kan het zijn dat u deze moet aangeven in vak VII
(zie punt 4).

17/20

6. IN 2019 HAD IK EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT IN HET
BUITENLAND
Wanneer moet ik deze inlichtingen vermelden?
Heeft u, of iemand van uw gezin, één of meerdere levensverzekeringen afgesloten bij een
in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming?
U dient in dit geval het vak XIII, rubriek B in te vullen.
B. INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND.
Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte
indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2019 op enig
ogenblik verzekeringnemer geweest van één of meer individueel gesloten
levensverzekeringsovereenkomsten bij een verzekeringsonderneming gevestigd
in het buitenland?

1076-88

 Ja

Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in.
Naam en voornaam van de verzekeringnemer
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Land waar de verzekeringsonderneming
gevestigd was

JANSSENS JAN.........................................................................................................................

NEDERLAND .........................................................

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

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

7. IN 2019 HAD IK EEN JURIDISCHE CONSTRUCTIE IN HET
BUITENLAND
Wanneer moet ik deze inlichtingen vermelden?
Bent u, of iemand van uw gezin, oprichter of (potentieel) begunstigde van een juridische
constructie in het buitenland?
U dient in dit geval het vak XIII, rubriek C in te vullen.
C. JURIDISCHE CONSTRUCTIES.
Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte indient,
of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen een oprichter of een derde
begunstigde van een juridische constructie, bedoeld in artikel 2, § 1, 14°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) of heeft u of één van de
bovenvermelde personen in 2019 een dividend of enig ander voordeel verkregen van
een juridische constructie?

1077-87

 Ja

Zo ja, vul hieronder voor elke juridische constructie de gevraagde gegevens in.
Juridische constructie 1

Juridische constructie 2

- Naam en voornaam van de oprichter of
verkrijger van een dividend of enig
ander voordeel:
...................................................................................

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

- Volledige naam van de juridische
constructie:
...................................................................................

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

- Rechtsvorm
van
constructie:

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

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

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

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

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

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

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

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

de

juridische

- Adres van de juridische constructie:

- Eventueel identificatienr.
juridische constructie:

van

de

- Naam en adres van de beheerder van de
juridische constructie (alleen in te ...................................................................................
vullen door de oprichter van een ...................................................................................
juridische constructie bedoeld in artikel ...................................................................................
2, § 1, 13°, a, van het WIB 92):
- Gaat het om een juridische constructie
bedoeld in artikel 5/1, § 3, b, van het
WIB 92?
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□ Ja

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

□ Ja

8. WAT GEBEURT ER IN GEVAL VAN EEN FOUT IN MIJN AANGIFTE?
8.1. ALS WIJ EEN FOUT VASTSTELLEN
Uw aangifte wordt systematisch nagekeken. Meer informatie
Als wij materiële fouten vaststellen (bijvoorbeeld: verkeerd optellen van twee bedragen,
dubbel gebruik, fout bij het overschrijven van een bedrag), verbeteren wij dit ambtshalve
zonder u bijkomende inlichtingen te vragen.
In andere gevallen zullen wij u bijkomende inlichtingen vragen om uw fiscale situatie te
verifiëren en uw aangifte, indien nodig, aan te passen. Meer informatie
Als er aanwijzingen zijn van fraude (bijvoorbeeld: wij denken dat u moedwillig vergeet om
uw buitenlandse inkomsten te melden) beschikken wij over een termijn van 7 jaar om uw
aangifte te controleren.
8.2. ALS U EEN FOUT VASTSTELT
Als u een fout of een vergetelheid vaststelt na het indienen van uw aangifte, kunt u vragen
om de aangifte aan te passen. Meer informatie
Als u niet akkoord gaat met het resultaat van de belastingafrekening zoals vermeld op uw
aanslagbiljet, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie
Als u denkt dat u onterecht werd belast in twee landen op dezelfde inkomsten, kunt u een
verzoek tot onderling overleg indienen bij de dienst Internationale Betrekkingen, North
Galaxy, Toren A, 24ste verdieping, Koning Albert II laan 33 bus 25, 1030 Brussel –
aagfisc.com.internat@minfin.fed.be .
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