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Buitenlandse rekeningen - Belastbaarheid inkomsten in de personenbelasting Dubbele meldplicht
Ik ontvang een brief van de Belgische Belastingdienst waarbij ze me meedelen dat ik heb nagelaten
één of meer buitenlandse - lees niet-Belgische - rekeningen te vermelden in mijn aangifte in de
personenbelasting.
Gezien het blijkbaar grote aantal ‘vergeetachtigen’ stelt de Belgische Belastingdienst niet meteen
over te gaan tot het opleggen van een boete, maar ik wil het spel wel correct spelen.
Hoe zit het juist weer allemaal?


Aangifteplicht personenbelasting

Zoals reeds gezegd in ons artikel “aangifte personenbelasting” dient elke Belgische rijksinwoner
jaarlijks een aangifte in de personenbelasting in te dienen waarin de wereldwijde inkomsten worden
vermeld. Vervolgens zullen de inkomsten op basis van de regels vastgelegd in de door België
afgesloten Dubbelbelastingverdragen (DBV) belast dan wel vrijgesteld worden.
Voor intresten en dividenden (roerende inkomsten) wijkt de bevoegdheid tot belastingheffing af van
het principe van exclusiviteit, nl. niet enkel de woonstaat van de belastingplichtige is bevoegd om
belasting te heffen, maar ook de bronstaat mag overgaan tot belastingheffing, weliswaar beperkt tot
maximaal 15 procent.
Momenteel bedraagt het tarief in de personenbelasting op voormelde inkomsten 30 %.




Ontvangt u dus 100 euro aan intrest op uw Nederlandse bankrekening, dan zal u daarover 30
euro aan belasting betalen in België.
Indien de rekening een spaarrekening is gelijkaardig aan een Belgische spaarrekening zal er
een vrijstelling zijn van 980 euro per persoon en zal op het surplus een tarief van 15 %
worden toegepast.
Ontvangt u een dividend van een Nederlands bedrijf dan zal de 30 % berekend worden op
het nettobedrag van het ontvangen dividend, nl. 85 euro. Het tarief in Nederland op
dividenden bedraagt immers 15 %. M.a.w. u houdt van het dividend van 100 euro slechts
59,50 euro over.
Wel is er sinds 2018 een beperkte vrijstelling in de personenbelasting voor “risicovolle”
dividenden. Voor 2019 bedraagt die 800 euro.
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Meldplicht in de aangifte personenbelasting

Naast het opgeven van de roerende inkomsten in vak VII van de aangifte, dient u als u op enig
moment in 2019 een buitenlandse rekening (zicht-, deposito-, termijn-, spaar- en
effectenrekeningen) had, ook een code aan te vinken in vak XIV van de aangifte, waarbij het geen
verschil maakt of u via die rekening(en) inkomsten genoot of niet. Verder vermeldt u naam,
voornaam van de titularis en het land waar de rekening loopt. Ook rekeningen op naam van uw nietontvoogde kinderen dient u te melden.
Naast de melding van buitenlandse rekeningen bestaat een gelijkaardige verplichting voor
individuele levensverzekeringen (tak21- of tak23-beleggingsverzekering, schuldsaldo- of
lijfrenteverzekeringen) gesloten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming,
waarbij u dan naam en de voornaam van de verzekeringsnemer opgeef en het land waarin de
verzekeringsonderneming is gevestigd. Ook hier geldt meldplicht als één van uw minderjarige
kinderen de verzekeringsnemer is.


Meldplicht bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank (CAP)

In 2011 besliste de wetgever dat een databank diende te worden opgericht waarin o.a. alle
rekeningen van de Belgische rijksinwoners dienen te zitten. Sinds 2014 is deze databank
operationeel en heeft de Belastingdienst een extra hulpmiddel in de strijd tegen fiscale fraude.
De Belgische (binnenlandse) rekeningen worden door de Belgische financiële instellingen in de
databank ingevoerd, maar de informatie over uw buitenlandse rekeningen dient u zelf op te geven
en u kan maar beter open kaart spelen, gezien de steeds intensievere en automatische internationale
gegevensuitwisseling tussen de Belastingadministraties wereldwijd (FATCA, CRS - Common Reporting
Standards). Daarenboven is het gewoonweg een wettelijke verplichting waarop boetes staan bij niet
naleving.
In tegenstelling tot in de aangifte personenbelasting geeft u ook de naam van de buitenlandse bank,
het rekeningnummer en het jaar van opening op.
De melding kan op twee manieren :
1. Via elektronisch weg
U gaat naar https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandserekeningen/praktische-modaliteiten-voor-de en houdt uw e-id en kaartlezer bij de hand en
voert de gevraagde gegevens in.
2. Op papier
U kunt een meldingsformulier aanvragen bij het CAP, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, of
downloaden op de site www.cappcc.be, dat vervolledigen en vervolgens terugsturen naar
hetzelfde adres.
Voor en/of rekeningen dienen beide partners afzonderlijk melding doen aan het Centraal
Aanspreekpunt (CAP).
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Indien u de nodige meldingen heeft gedaan, kan u terecht in de jaarlijkse aangifte personenbelasting
het vakje achter de code 1075 aanvinken “zijn de wettelijk bepaalde gegevens over de buitenlandse
rekening(en) bij het CAP van de Nationale Bank hebt gemeld?”
Meldt u in de aangifte dat u de nodige informatie heeft doorgespeeld, maar deed u dat niet, dan is
uw aangifte personenbelasting ‘onjuist’ en kan de Belastingdienst een administratieve boete van 50
tot 1.250 euro opleggen, naast de boete wegens het niet melden bij het CAP.
Voor individuele levensverzekeringen geldt vooralsnog geen meldingsplicht bij het CAP.

Kortom, geef uw buitenlandse roerende inkomsten op in de aangifte personenbelastingen en
verricht de nodige meldingen aan het CAP, want de Belgische Belastingdienst komt er door de
geïntensifieerde internationale gegevensuitwisseling toch achter en mogelijke boetes die kunnen
worden opgelegd zijn niet van de poes.

Voor vragen neem contact op met ons :
A.C. Koijen & Partners
Esserstraat 79, 4813 EJ Breda, Nederland
Telefoon : (+31) 076 - 514 74 44
mail : aangiftes@ackoijen.nl

3

