Aanslagvoeten van de roerende voorheffing (RV) van toepassing vanaf 01.01.20171
Aard van de inkomsten

Verwijzing naar
het WIB 922

Aanslagvoet van
de RV

DIVIDENDEN
1.

2.

Dividenden onderworpen aan de gewone aanslagvoet
Onder andere de liquidatieboni of ingeval van inkoop van eigen
aandelen
Dividenden verkregen uit nieuwe KMO aandelen
(de aanslagvoet is verschillend naargelang het jaar van de toekenning
van de inkomsten)

3.

Dividenden van BEVAK’s of GVV’s die beleggen in ”aan woonzorg of
gezondheidszorg aangepaste wooneenheden”

4.

Dividenden die voortvloeien uit een aantasting van de liquidatiereserve
zoals bedoeld in art. 184quater of 541, WIB 92 (de aanslagvoet is
verschillend naargelang het jaar van de toekenning van de inkomsten)

reserve aangelegd voor een belastbaar tijdperk dat verbonden is
met het aanslagjaar 2017 of een vroeger aanslagjaar

reserve aangelegd voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste
verbonden is met het aanslagjaar 2018

5.

6.

Dividenden afkomstig van inbrengen "art. 537, WIB 92"
(de aanslagvoet is verschillend naargelang het jaar van de toekenning
van de inkomsten)
Dividenden toegekend aan bepaalde buitenlandse vennootschappen en
die beantwoorden aan de "DBI" voorwaarden

269, § 1, 1°

269, § 2
269, § 1, 3°

30 %

20 % - 15 %
15 %

269, § 1, 8°

17 % - 5 %
20 % - 5 %

537
269/1

17 % - 10 % - 5 %
1,6995 %

INTERESTEN3
1.

Interesten van schuldvorderingen en leningen, vastrentende effecten,
gelddeposito’s,…die onderworpen zijn aan de gewone aanslagvoet
Onder andere de inkomsten van:
- verzekeringsbons
- BEVEK’s met gewaarborgd rendement
- ICBE’s van het type "obligaties"
- bepaalde GBF van het distributietype

269, § 1, 1°

30 %

2.

Gewone Belgische of buitenlandse spaardeposito’s

269, § 1, 2°

15 %

3.

Staatsbons van 24.11.2011 - 02.12.2011 ("Leterme" bons)

534

15 %

ANDERE INKOMSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN
1.

Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van
roerende goederen

269, § 1, 1°

30 %

2.

Inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten

269, § 1, 1°

30 %

3.

Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten
en naburige rechten (de aanslagvoet is verschillend naargelang het
toegekende brutobedrag 37.500 euro, te indexeren, bereikt of hoger is)

269, § 1, 1° en 4°

15 % - 30 %

1

Deze tabel is bedoeld om een beknopt overzicht te geven op basis van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn
op 01.01.2017. Ze vormt geen administratieve commentaar.
2 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, WIB 92.
3 De interesten van schuldvorderingen en leningen, obligaties, kasbons en andere soortgelijke effecten en gelddeposito’s
met betrekking tot overeenkomsten gesloten vóór 01.12.1962 zijn onderworpen aan een aanslagvoet van de RV van
12,50 % (zie de art. 113 en 114 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92, KB/WIB 92).

1

DIVERSE INKOMSTEN VAN ROERENDE AARD
1.

Inkomsten uit de onderverhuring van al dan niet gemeubileerde onroerende
goederen; inkomsten uit de concessie van het recht om reclamedragers te
plaatsen

269, § 1, 1°

30 %

2.

Verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht

269, § 1, 1°

30 %

3.

Loten van effecten van leningen4

269, § 1, 1°

30 %

4.

Vergoedingen voor ontbrekende coupon

269, § 1, 6°

Aanslagvoet van de
ontbrekende
coupon

4

De loten van effecten van leningen van Belgische oorsprong die in uitvoering van vóór 01.03.1990 gesloten
overeenkomsten worden verleend of toegekend, zijn onderworpen aan een aanslagvoet van de RV van 20 % (zie art.
107, § 3, KB/WIB 92).

2

