FICHE Nr. 281.40 - JAAR . . . .
1.

Nr. .................... van de samenvattende opgave 325.40

2.a. Refertenummer van de schuldenaar van de rente (1): 2.b. Volledige identiteit en adres van de schuldenaar van de rente:
....................................................................................

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

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

........................................................................................................................................
Bestemmeling:

3.

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

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

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

Identificatienummer (facultatief gegeven) (2)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4.

Wijze waarop de rente is aangelegd
Indien de rente niet het gevolg is van de overdracht van de eigendom, de blote
eigendom of het vruchtgebruik van onroerende goederen, hieronder de datum en het
nummer van het contract vermelden:
Datum: ........................................

5.

Belastbaar bedrag van de rente (3)

6.

Roerende voorheffing

Nr. .................................................

Indien de voorheffing werd afgehouden (4), hiernaast het bedrag ervan vermelden:

158

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

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

(1) Het refertenummer komt overeen met het ondernemingsnummer of met het nationaal nummer.
(2) Indien de verkrijger van de inkomsten gedomicilieerd is in België, gaat het om zijn inschrijvingsnummer in het Rijksregister, of bij gebrek daaraan, zijn
geboortedatum.
Indien de verkrijger van de inkomsten niet gedomicilieerd is in België, gaat het om zijn fiscaal identificatienummer (FIN) dat door de woonstaat van
de verkrijger van de inkomsten is toegekend, of bij gebrek daaraan, zijn geboortedatum en -plaats (gemeente en land).
(3) 3 % van het prijsgegeven kapitaal; bij overdracht van de eigendom, de blote eigendom, of het vruchtgebruik van onroerende goederen wordt de waarde
van het kapitaal bepaald volgens de regels voorgeschreven door de art. 45 tot 50 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (zie I,
op keerzijde).
(4) De aanslagvoet van de roerende voorheffing is vastgesteld op 30 % voor de inkomsten die zijn verleend of toegekend in 2019. Zie evenwel op
keerzijde (II), de wettelijke bepaling m.b.t. de verzaking aan de inning van de roerende voorheffing.
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ROERENDE VOORHEFFING
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Fiche van de roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten en tijdelijke renten bedoeld
in art.17, § 1, 4° en 20 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(zie eveneens de art. 112 en 117, § 10, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
___________________________________________________________________________
I.

Art. 17, § 1, 4° en 20 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Art. 17.

Art. 20.

II.

-

-

§ 1.

Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen zijn alle opbrengsten van roerend
vermogen, aangewend uit welken hoofde ook, namelijk:
..........................

4.

inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten die geen pensioenen zijn
en na 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van enige
rechtspersoon of onderneming. De lijfrenten die zijn aangelegd tegen storting met
afstand van een kapitaal dat is gevormd, ofwel, met bijdragen of premies als bedoeld
in artikel 34, § 1, 2°, ofwel, in het kader van een aanvullend pensioen voor
zelfstandigen als bedoeld in artikel 34, § 1, 2°bis en 2°ter, zijn geen pensioenen.

Wanneer in artikel 17, § 1, 4°, vermelde lijfrenten of tijdelijke renten zijn aangelegd tegen
storting met afstand van het kapitaal, wordt het belastbare bedrag ervan beperkt tot 3 % van
dat kapitaal; betreft het renten die voortvloeien uit de overdracht van de eigendom, de blote
eigendom of het vruchtgebruik van onroerende goederen, dan wordt de waarde van het
kapitaal bepaald zoals op het stuk van registratierechten.

Overeenkomstig art. 112 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, wordt volledig afgezien van de inning van de roerende voorheffing m.b.t. inkomsten begrepen in de sub I
bedoelde lijfrenten en tijdelijke renten waarvan de verkrijgers aan de personenbelasting onderworpen
rijksinwoners zijn.
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