ROERENDE VOORHEFFING EN BELASTING OP DE WERKNEMERSPARTICIPATIE
(toelichting bij de aangiften 273, 273S, 273A-Div en 273-Part)

AANGIFTE- EN BETALINGSMODALITEITEN
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. Per
aangifte moet één enkele betaling worden gedaan voor het globale bedrag van de verschuldigde RV of belasting.
In geval van laattijdige betaling is er een nalatigheidsinterest verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op de datum van de vervaldag.
Het is mogelijk om de aangifte in de RV (en haar bijlagen) elektronisch in te dienen via de online toepassing Roerende
voorheffing die toegankelijk is via de site www.myminfin.be.
•

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 op papier: de aangifte (met de nodige bijlagen) moet
uitsluitend worden gericht aan één van de vier volgende diensten, naargelang het gewest waaraan u bent
verbonden voor de aangifte in de inkomstenbelastingen met dien verstande dat de belastingschuldigen die
onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners en zonder adres in België verbonden zijn aan het Centrum
Specifieke Materies - Cel roerende voorheffing van Brussel.
Localisatie

De papieren aangifte versturen naar:

Waals Gewest (met uitzondering van de
Duitstalige gemeenten)

Centre PME Matières spécifiques - Cellule précompte mobilier
Rue de Fragnée 2, boîte 60
4000 Liège
Tél. 0257 884 00
pme.liege.pm@minfin.fed.be
KMO Centrum Specifieke Materies - Cel roerende voorheffing
Kruidtuinlaan 50, bus 3413
1000 Brussel
Tel. 0257 712 80
kmo.rv.bru1.pm.pme@minfin.fed.be
Centre PME Liège - Cellule précompte mobilier Eupen
Rue de Verviers 8 – Vervierser Straße 8
4700 Eupen
Tél. 0257 886 20
kmu.luttich.rv@minfin.fed.be
KMO Centrum Specifieke Materies - Cel roerende voorheffing
Gaston Crommenlaan 6, bus 306
9050 Ledeberg
Tel. 0257 922 90
kmo.gent.rv@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
belastingschuldigen die onderworpen
zijn aan de belasting van niet-inwoners
zonder adres in België
Duitstalige
gemeenten
(Amel,
Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach,
Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Sankt
Vith)
Vlaams Gewest

De betaling van de RV of van de belasting 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 ondernemingsnummer (of, bij gebrek daaraan, het nationaal nummer) 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.
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