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Aangifte belasting der niet - inwoners (BNI)
Ik ben vorig jaar over de grens in België gaan werken en tijdens de voorafgaande gesprekken heeft
mijn werkgever wel gezegd dat er op mijn maandelijks loon belasting - bedrijfsvoorheffing - ging
worden ingehouden, maar nu vraag ik me af of daarmee aan alle spelregeltjes is voldaan of dat ik
nog iets moet ondernemen, want ik wil geen boete of belastingverhoging oplopen?



DBV

Voor situaties waar er aanknopingspunten zijn met meerdere landen heeft België met de meeste van
deze landen een Dubbelbelastingverdrag (DBV) gesloten om dubbele belasting te vermijden. Dit
hebben we ook reeds uiteengezet in ons artikel “Aangifte personenbelasting”.
Deze DBV bepalen of België in concrete situaties belasting mag heffen of niet. U heeft dus niet de
vrije keuze om voor het land te kiezen waar de belastingheffing het meest voordelig is.
Indien België bevoegd is, zal er in de loop van het jaar belasting - voorheffing genoemd - worden
ingehouden. U zal daardoor bv. niet het brutobedrag van loon, maar wel het nettobedrag op uw
bankrekening gestort krijgen.


Aangifteplicht

Indien u buiten België woont en u op basis van het van toepassing zijnde DBV in België belastbare
inkomsten verkrijgt, dient u in principe jaarlijks een aangifte in de belasting van niet-inwoners (BNI)
in te dienen.
In het geval van onroerende inkomsten in België kan de onroerende voorheffing evenwel de
eindbelasting en dus bevrijdend zijn, zodat er geen aangifte meer dient te worden ingediend.
Dit is het geval indien het onroerende inkomsten uit de in België gelegen onroerende goederen lager
zijn dan 2.500 euro en er geen andere in België belastbare inkomsten zijn.


Registratie?

Indien u aangifteplichtig bent in de BNI dient u of uw mandataris ervoor te zorgen dat u
geregistreerd wordt bij de Belgische Belastingdienst (FOD Financiën), zodat aangifte kan worden
gedaan op papier of via elektronisch weg via het Tax On Web-platform (TOW) met behulp van een
Belgische elektronische identiteitskaart of van een buitenlandertoken.


Indieningstermijn

In principe worden de aangifteformulieren verstuurd in september en loopt de indieningstermijn tot
begin december. Indien u dus half oktober nog geen aangifteformulier ontvangen heeft, is actie
vereist en houdt er rekening mee dat de registratie ook een tijdje in beslag kan nemen.

1

3/2/2020
Als geen of laattijdig uw aangifte indient, kan de Belgische Belastingdienst immers een
belastingverhoging opleggen of zelfs overgaan tot het vestigen van een aanslag van ambtswege
waarbij uw inkomsten worden geraamd op basis van de bij de Belgische Belastingdienst beschikbare
gegevens. Indien u vervolgens deze inkomsten betwist, zal u de bewijslast dragen en dit kan wel eens
een hels karwei zijn.


Te vermelden inkomsten

Om het correcte belastingregime toe te kunnen passen dient u naast uw eigen in België belastbare
inkomsten, niet alleen uw buitenlandse vrijgestelde inkomsten, maar ook de inkomsten van uw
partner aan te geven. Op basis hiervan zal u behoren tot een bepaalde categorie van niet-inwoners
met elks hun eigen specifieke belastingregime.


Categorieën van niet-inwoners

Sinds aanslagjaar 2015 – inkomsten 2014 bestaan er nog slechts 3 categorieën van niet-inwoners met
elk hun eigen fiscale regime.
De eerste categorie wordt praktisch gelijkgeschakeld met inwoners van België en heeft recht op
zowel alle federale als gewestelijke fiscale voordelen en belastingverminderingen. Het betreft hier de
niet-inwoners die tijdens het belastbaar tijdperk in België belastbare beroepsinkomsten verkregen
die ten minste 75 % bedragen van het geheel van hun in dat belastbaar tijdperk verkregen
beroepsinkomsten van Belgische en buitenlandse oorsprong en die tijdens het ganse belastbaar
tijdperk fiscaal inwoner waren van een lidstaat van de Europese Economische ruimte.
Indien niet voldaan is aan de woonplaatsvereiste kan enkel genoten worden van de federale
belastingvoordelen, zoals de belastingvrije som of de aftrek van de door hen betaalde
onderhoudsuitkeringen.
De tweede categorie bestaat uit de 'gewone' niet-inwoners die aan geen van beide voormelde
voorwaarden voldoen en die ook geen enkel recht hebben op een belastingvoordeel.
In het DBV met Luxemburg, Nederland en Frankrijk is echter nog een non-discriminatiebepaling
opgenomen, zodat er nog een derde tussencategorie bevoorrechte niet-inwoners ontstaat. Deze kan
pro rata aanspraak maken op persoonsgebonden aftrekposten, zoals de belastingvrije sommen, het
huwelijksquotiënt,…. Voor de “Nederlanders en Luxemburgers” wordt daarbij gekeken naar het
volledig wereldinkomen, terwijl voor de “Fransen” enkel het volledige beroepsinkomen wordt in
aanmerking genomen.
Kortom, geen aangifte in de BNI indienen kan u niet enkel een boete opleveren, maar u zou ook wel
eens bepaalde belastingvoordelen kunnen mislopen.

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
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