Aanvraag tot erkenning van een elektronisch platform
bedoeld in artikel 1 van het KB van 12 januari 2017 tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en
tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde
inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing.

Naam van het platform: ______________________________________________________________
Juridische vorm van de entiteit binnen dewelke het platform is ingericht: ☐ vennootschap ☐ vzw
☐ Adres van de maatschappelijke zetel ☐ Voornaamste inrichting ☐ Zetel van bestuur of beheer1
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Inschrijvingsnummer in de kruispuntbank van ondernemingen1: _____________________________
Inschrijvingsnummer in het handelsregister1: ______________________________________________
Btw identificatienummer1: ______________________________________________________________

Ik ondergetekende _________________________________________________ (naam en voornaam),
wettelijke of statutaire lasthebber van de vennootschap of de vzw, verklaar dat:





De vennootschap of de vzw alle in artikel 53/1, § 1, 1°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalde voorwaarden naleeft.
De bestuurders, de zaakvoerders en de personen die bevoegd zijn om de vennootschap of de vzw te
verbinden:
o geen personen zijn aan wie het uitoefenen van dergelijke functies verboden is krachtens het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 of gelijkaardige bepalingen van een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
o niet in staat van faillissement verkeren, tenzij in geval van verschoonbaarheid of rehabilitatie;
o noch het voorwerp zijn van een procedure tot faillietverklaring of analoge procedures van
buitenlands recht.
De vennootschap of de vzw bij het einde van elk jaar voor elke dienstverrichter het in artikel 92/1,
KB/WIB 92 bedoelde document (de inkomstenfiche 281.29) zal opstellen en zal bezorgen aan de
betrokken dienstverrichter en aan de bevoegde administratie.

Datum:

Handtekening:

1

van de vennootschap of vzw
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________/________/___________

Lijst van bijlagen die verplicht moeten worden toegevoegd
opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn


Een kopie van de oprichtingsakte zoals die tot op de datum van de aanvraag is gewijzigd of
een afschrift van de gecoördineerde statuten.



Een document waaruit blijkt dat voldaan is aan de in artikel 53/1, § 1, 2°, KB/WIB 92
bedoelde voorwaarde (de maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van
bestuur of beheer van de vennootschap of de vzw is gevestigd in de Europese Economische
Ruimte of in een staat waarmee België door een internationaal akkoord is verbonden
waardoor het platform in België op dezelfde manier moet worden behandeld als een
Belgische onderneming).



Een kopie van de inschrijving in het handelsregister volgens de eisen van de wetgeving van
het land waar het platform is gevestigd.



Een lijst met de namen van de bestuurders, de zaakvoerders en de personen die bevoegd
zijn om de vennootschap of de vzw te verbinden.

Verstuur het ingevulde en ondertekende formulier en de bijlagen naar:
 per e-mail: deel.economie.collaborative@minfin.fed.be
 of per post:
FOD Financiën
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Cel Deeleconomie
North Galaxy
Koning Albert II Laan, 33 bus 281
1030 Brussel
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