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Moet u uw interesten en dividenden
aangeven of niet?
Enkele tips.

Laurence Mertens
estate planner

Om uw verplichtingen te kennen
op het vlak van de aangifte van
uw interesten en dividenden
in 2013, moet u weten of het
totale bedrag aan interesten en
dividenden de drempel van 20.020
EUR overschrijdt. Hoe wordt de
drempel bepaald (per gezin of per
belastingplichtige? Vóór of na aftrek
van de roerende voorheffing? Met
welke inkomsten moet u rekening
houden? We bekijken deze vragen
hierna.

1. Hoe wordt de drempel van 20.020 EUR bepaald?
a. Elke belastingplichtige bepaalt zijn drempel
De drempel dient bepaald te worden door de belastingplichtige
onderworpen aan de personenbelasting. Elke echtgeno(o)
t(e) of wettelijk samenwonende partner is een afzonderlijke
belastingplichtige. De drempel zal dus bepaald worden voor elk van
de gehuwden of wettelijk samenwonenden afzonderlijk.

Om te weten met welke roerende inkomsten elke partner rekening moet
houden, is kennis van het van kracht zijnde huwelijksvermogensstelsel
van de echtgenoten belangrijk. Een voorbeeld ter verduidelijking:
voor echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel (gehuwd
zonder huwelijkscontract) worden de roerende inkomsten geacht
gemeenschappelijk te zijn. Elke echtgeno(o)t (e) wordt m.a.w. geacht
de helft van de inkomsten te hebben ontvangen (zelfs indien het een
inkomen betreft dat geïnd werd op een bankrekening geopend op
naam van één enkele echtgeno(o)t(e)).
Voor de wettelijk samenwonenden dienen de roerende inkomsten
aangegeven te worden door de samenwonende die bewijst dat hij
eigenaar is van de tegoeden die de roerende inkomsten hebben
gegenereerd. Indien dit bewijs niet geleverd kan worden, dan worden
de tegoeden (en dus ook de inkomsten), verworven door de wettelijk
samenwonenden tijdens hun samenwonen, geacht gemeenschappelijk
te zijn. In een samenlevingscontract kan evenwel afgeweken worden
van dit principe.
De inkomsten van minderjarige kinderen dienen niet in een
afzonderlijke aangifte op naam van het minderjarige kind te worden
aangegeven. Zij worden aangegeven in de aangifte van de ouder(s)
die het kind ten laste heeft/hebben. Voor gehuwden of wettelijk
samenwonenden, dient elke partner dus 50% aan te geven van de
inkomsten van het minderjarige kind.
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b. Houdt de drempel rekening met het bruto- of met het nettobedrag?
Voor de berekening van de grens van 20.020 EUR, dient er rekening te
worden gehouden met de geïnde of ontvangen inkomsten vóór aftrek
van:
• de roerende voorheffing (RV),
• de kosten
• in voorkomend geval, de woonstaatheffing die in het buitenland
werd ingehouden.
Deze regeling verschilt dus van de aangifte personenbelasting waar
de ontvangen of geïnde roerende inkomsten aangegeven moeten
worden na aftrek van de roerende voorheffing en van de eventueel
ingehouden heffing van 4%1 (zie punt 2 hieronder).
Voorbeeld : mijnheer en mevrouw, getrouwd met scheiding van
goederen of wettelijk samenwonend waarbij elk kan bewijzen
eigenaar van zijn of haar tegoeden te zijn. Mevrouw heeft
interesten en dividenden geïnd voor een bedrag van 18.000 EUR (na
inhouding RV van 21%, d.w.z. 4.785 EUR). Mijnheer heeft interesten
ontvangen (na inhouding RV van 21%) van 10.000 EUR.
Situatie van mevrouw: De interesten en dividenden onderworpen
aan een RV van 21% kunnen onderworpen zijn aan de heffing van
4%. Is de drempel van 20.020 EUR overschreden in ons voorbeeld?
Het bedrag aan interesten en dividenden bedraagt 22.785 EUR
(geïnd bedrag + RV van 4.785 EUR). De grens van 20.020 EUR is
overschreden. De 4% is bijgevolg verschuldigd door mevrouw op het
bedrag dat de grens van 20.020 EUR overschrijdt (zijnde 2.765 EUR).
Twee mogelijkheden:
• ofwel maakt de heffing van 4% het voorwerp uit van een inhouding
aan de bron, als dit werd gevraagd in 2012,
• ofwel zal deze 4% moeten betaald worden via de aangifte
personenbelasting.

• de « Leterme » staatsbons uitgegeven tussen 24 november en
2 december 2011, deze zijn onderworpen aan een tarief van 15%;
• de dividenduitkering ingeval van gehele of gedeeltelijke verdeling
van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap
(liquidatiebonus) belastbaar tegen een tarief van 10%;
• de inkomsten die niet als dividenden en interesten kwalificeren,
zoals, bijvoorbeeld, de eerste schijf van 1.830 euro op
gereglementeerde spaarrekeningen.
Deze inkomsten dienen dus niet in aanmerking genomen te worden
voor de berekening van de drempel van 20.020 EUR.
Stap 2: de andere interesten en dividenden die niet onderworpen
zijn aan de heffing van 4% (m.a.w. die niet belast zijn aan 21%), dienen
mee bij voorrang in rekening te worden gebracht. Het betreft:
• de interesten op gereglementeerde spaarboekjes (boven het
vrijgestelde bedrag), belastbaar tegen een tarief van 15%;
• dividenden belastbaar tegen een tarief van 25%;
• de bedragen uitgekeerd door gemeenschappelijke beleggings
fondsen die geen opsplitsing maken van hun inkomsten,
belastbaar tegen een tarief van 25%.
Stap 3: de interesten en dividenden onderworpen aan de heffing
van 4% (voor de roerende inkomsten die belastbaar zijn aan een tarief
van 21%). Deze inkomsten zijn slechts onderworpen aan de extra
heffing in het geval ze het bedrag van 20.020 EUR overtreffen.
Voorbeeld: u hebt ontvangen:
•
•
•
•

Situatie van mijnheer: De interesten onderworpen aan de RV van
21% zijn onderworpen aan de heffing van 4%. Wordt de drempel
van 20.020 EUR overschreden? Het bedrag aan interesten bedraagt
12.658 EUR (netto geïnd + RV van 2.658 EUR). De grens van
20.020 EUR is niet overschreden. De 4% is dus niet verschuldigd door
mijnheer.
c. De drie stappen
De patrimoniale actualiteit van 20 januari 2012 vermeldde reeds hoe
de grens van 20.020 EUR dient te worden bepaald. Er wordt gewerkt
in 3 stappen:
Stap 1 : bepaalde interesten en dividenden zijn uitgesloten van de
heffing van 4%. Dit  zijn resp.:

8.000 EUR aan diverse interesten en dividenden (vóór aftrek RV
van 21%);
3.000 EUR aan VVPR dividenden (vóór aftrek RV van 21%);
10.000 EUR dividenden van Belgische of buitenlandse aandelen
(vóór aftrek RV van 25%);
5.000 EUR interesten van gereglementeerde spaarrekeningen
(vóór aftrek RV van 15%) bovenop de eerste schijf van 1.830 EUR
die vrijgesteld is van RV; het totaal van de roerende inkomsten
bedraagt 27.830 EUR.

Stap 1: de eerste schijf van 1.830 euro aan interesten is vrijgesteld
van RV.
Stap 2: 10.000 EUR aan dividenden (RV 25%) en 5.000 EUR aan
interesten (RV 15%) worden bij voorrang toegerekend. Het totaal
bedraagt 15.000 EUR.
Stap 3: de interesten en dividenden onderworpen aan de RV
van 21% en die onderworpen zijn aan de heffing van 4% bedragen
11.000 EUR.
De interesten en dividenden die effectief onderworpen zijn aan de

1 In principe moeten de inkomsten die de heffing van 4% hebben ondergaan niet worden aangegeven. Ze mogen echter wel aangegeven worden indien de belastingplichtige die heffing wenst te recupereren : zie
voorbeelden onder punt 2.a.
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extra heffing van 4% die grens van 20.020 EUR overschrijden, zijn:
(15.000 + 11.000) - 20.020 = 5.980 EUR

2. Wanneer dient men de roerende inkomsten aan te
geven in de aangifte personenbelasting?
a. Inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld in 2012 (aangifte
van mei/ juni 2013)
Voor de roerende inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld in 2012
en die onderworpen zijn aan de roerende voorheffing, dient men
verschillende gevallen te onderscheiden.
➜ De belastingplichtige heeft in 2012 MINDER dan 20.020 EUR
aan interesten en dividenden ontvangen: hij dient de interesten en
dividenden onderworpen aan ingehouden RV niet te vermelden in zijn
fiscale aangifte.   Te vervullen formaliteit: aanduiden in de aangifte
personenbelasting van mei/juni 2013 (vak(ken) in de rubriek(en)
1440-15 en eventueel 2440-82) dat hij geen roerende inkomsten
heeft waarvoor de heffing van 4% nog dient te worden ingehouden.
Voorbeeld: de belastingplichtige heeft in 2012 dividenden
ontvangen van 5.000 EUR (vóór inhouding RV van 25%). Hij heeft
ook interesten ontvangen van 4.000 EUR (vóór inhouding RV van
21%) waarop de heffing van 4% werd ingehouden.
Het totale bedrag aan roerende inkomsten bedraagt 9.000 EUR (vóór
inhouding RV): de drempel van 20.020 EUR is niet overschreden. Deze
belastingplichtige dient niets aan te geven. Hij zal het vak (rubriek
1440-15) moeten aanvinken om te attesteren dat hij geen andere
inkomsten genoten heeft waarvoor de heffing van 4% alsnog dient te
worden ingehouden.
Hij kan zelfs indien gewenst, de te veel betaalde 4% recupereren maar
in dat geval dient hij het totaal aan roerende inkomsten aan te geven2
(verlies anonimiteit). Enkel zo kan de fiscale administratie controleren
of de grens van 20.020 EUR al dan niet werd overschreden.
De belastingplichtige dient in het kader VII van zijn fiscale aangifte
het bedrag van de ontvangen dividenden (na aftrek van de RV van
25%), zijnde 3.750 EUR aan te geven (rubriek 1160-04) evenals het
bedrag van de ontvangen interesten (na aftrek van de RV van 21% en
van de heffing van 4%) zijnde 3.000 EUR (rubriek 1152-12). Hij zal het
betrokken vak (rubriek 1440-15) moeten aanvinken om te attesteren
dat hij geen andere inkomsten genoten heeft dan die aangeduid in
zijn aangifte waarvoor de bijkomende heffing van 4% nog dient te
worden ingehouden.
➜ De belastingplichtige heeft in 2012 interesten en dividenden
ontvangen, onderworpen aan een belasting van 21%. Hierop werd de

4% heffing ingehouden aan de bron: hij dient dit niet te vermelden in
zijn aangifte personenbelasting. Te vervullen formaliteit: aanduiden
in de aangifte personenbelasting van mei/juni 2013 (vak(ken) in de
rubriek(en) 1440-15 en eventueel 2440-82) dat hij geen roerende
inkomsten heeft waarvoor de heffing van 4% nog ingehouden moet
worden.
Voorbeeld: een belastingplichtige heeft in 2012 een bedrag van
15.000 EUR (vóór inhouding van de RV van 21%) aan interesten
ontvangen. Hij ontving tevens dividenden voor een bedrag
van 10.000 EUR (vóór inhouding van de RV van 21%). Deze twee
inkomsten werden onderworpen aan de bijkomende heffing
van 4%. De belastingplichtige heeft geen andere interesten en
dividenden ontvangen).
De totaliteit van de roerende inkomsten van deze belastingplichtige
werd onderworpen aan de inhouding aan de bron van de bijkomende
heffing van 4%. Deze belastingplichtige dient zijn roerende inkomsten
niet aan te geven. Hij zal het vak (rubriek 1440-15) moeten aanvinken
om te attesteren dat hij geen andere inkomsten genoten heeft
waarvoor de heffing van 4% alsnog ingehouden moet worden.
Hij kan, indien hij dit wenst, de 4% recupereren die hij teveel heeft
betaald. Die heffing van 4% is inderdaad enkel verschuldigd op het
bedrag dat de grens van 20.020 EUR overschrijdt, in het voorbeeld
is dit, 4.980 EUR. Dit bedrag ligt veel lager dan het bedrag waarop
de belastingplichtige de 4% heeft laten inhouden. Indien de
belastingplichtige de te veel betaalde heffing van 4% wil recupereren,
moet hij wel het totaal van zijn roerende inkomsten aangeven2
(verlies anonimiteit). Enkel zo kan de fiscale administratie controleren
of de grens van 20.020 EUR al dan niet werd overschreden. De
belastingplichtige dient dan in kader VII van zijn fiscale aangifte
het bedrag aan dividenden (na aftrek van RV van 21% en van de
bijkomende heffing van 4%) zijnde 7.500 EUR aan te geven (rubriek
1152-12). Hij zal ook het bedrag aan interesten (na aftrek van RV
van 21% en van de heffing van 4%) zijnde 11.250 EUR dienen aan te
geven in dezelfde rubriek 1152-12. Hij zal het vak (rubriek 1440-15)
aanvinken om te attesteren dat hij geen andere inkomsten genoten
heeft dan die aangeduid in zijn aangifte, waarvoor de bijkomende
heffing van 4% alsnog ingehouden moet worden
➜ De belastingplichtige heeft roerende inkomsten ontvangen,
onderworpen aan roerende voorheffing van 21%, en/of aan 25% en/
of interesten van gereglementeerde spaarrekeningen aan 15%. De
totaliteit aan roerende inkomsten verkregen door de belastingplichtige
heeft geen aanleiding gegeven tot een inhouding van de 4%: hij dient in
zijn aangifte personenbelasting de roerende inkomsten onderworpen

2 De interesten van de Staatsbons « Leterme » waarop werd ingeschreven tussen 24 november 2011 en 2 december 2011 en de liquidatieboni moeten evenwel niet worden aangegeven.
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aan de RV niet te vermelden. Te vervullen formaliteit: aanduiden
in de aangifte personenbelasting van mei/juni 2013 (vak(ken) in de
rubriek(en) 1440-15 en eventueel 2440-82) dat hij geen roerende
inkomsten heeft waarvoor de heffing van de 4% alsnog ingehouden
moet worden.
Voorbeeld 1: een belastingplichtige heeft in 2012 een bedrag van
30.000 EUR aan interesten ontvangen (bedrag vóór inhouding RV van
21%) waarvan 20.000 EUR onderworpen is aan de bijkomende heffing
van 4% (hij heeft geen andere interesten en dividenden ontvangen).
De totaliteit van de inkomsten van deze belastingplichtige geeft geen
aanleiding tot een inhouding van de heffing van 4%. Deze bijdrage
is enkel verschuldigd op het bedrag dat de grens van 20.020 EUR
overschrijdt, in het voorbeeld: 9.980 EUR. Dit bedrag ligt lager dan
hetgene waarop de belastingplichtige de 4% heeft laten inhouden. De
belastingplichtige dient zijn roerende inkomsten niet aan te geven. Hij
zal het vak (rubriek 1440-15) moeten aanvinken om te attesteren dat
hij geen inkomsten genoten heeft waarvoor de heffing van 4% alsnog
ingehouden moet worden.
Hij kan, indien hij dit wenst, de 4% recupereren die hij teveel heeft
betaald. Hiervoor dient hij dan wel het totaal van zijn roerende
inkomsten aan te geven3 (verlies anonimiteit). Enkel zo kan de fiscale
administratie controleren of de grens van 20.020 EUR al dan niet werd
overschreden.
De belastingplichtige dient in het kader VII van zijn fiscale aangifte
een deel van zijn interesten (na aftrek van RV van 21% en van de
heffing van 4%) zijnde 15.000 EUR aan te geven in rubriek 1152-12 en
een deel (na aftrek van RV van 21%) zijnde 7.900 EUR aan te geven in
rubriek 1161-03. Hij zal het vak (rubriek 1440-15) moeten aanvinken
om te attesteren dat hij geen andere inkomsten genoten heeft dan die
aangeduid in zijn aangifte, waarvoor de bijkomende heffing van 4%
nog dient te worden ingehouden.
Voorbeeld 2: een belastingplichtige heeft in 2012 een bedrag van
30.000 EUR aan interesten ontvangen (bedrag vóór inhouding RV
van 21%) waarvan slechts 5.000 EUR onderworpen werd aan de
bijkomende heffing van 4% (hij heeft geen andere interesten en
dividenden ontvangen).
De totaliteit aan inkomsten van de belastingplichtige zou aanleiding
kunnen geven tot de inhouding van de heffing van 4%. Deze bijdrage is
verschuldigd op het bedrag dat de grens van 20.020 EUR overschrijdt,
in het voorbeeld bedraagt dit 9.980 EUR. De belastingplichtige heeft
de 4% enkel betaald op een bedrag van 5.000 EUR. Hij dient op een
bedrag van 4.980 EUR nog de bijdrage van 4% te betalen. Hij is
onderworpen aan de verplichting tot aangeven m.b.t. de 25.000 EUR
aan interesten, niet voor de 5.000 EUR die reeds onderworpen is aan
de inhouding van de 4% aan de bron.

De belastingplichtige dient dus in kader VII van zijn fiscale aangifte
het bedrag aan interesten (na aftrek RV van 21%) zijnde 19.750 EUR
aan te geven (rubriek 1161-03). Hij zal het vak (rubriek 1440-15)
moeten aanvinken om te attesteren dat hij geen andere inkomsten
genoten heeft dan dewelke aangeduid in zijn aangifte waarvoor de
bijkomende heffing van 4% alsnog moet ingehouden worden.
Voorbeeld 3: de belastingplichtige heeft in 2012 een bedrag van
10.000 EUR aan interesten ontvangen (bedrag voor inhouding van
de RV van 21%) die niet onderworpen zijn aan de inhouding van de
4% plus een bedrag van 40.000 EUR aan dividenden (bedrag voor
inhouding van de RV van 25% en dat niet onderworpen is aan de
inhouding van 4%).
Het bedrag van 50.000 EUR dient nog een heffing van 4% te ondergaan.
Deze bijdrage is immers verschuldigd op het bedrag dat de grens van
20.020 EUR overschrijdt. We herinneren u (zie punt 1.3 hierboven) dat
voor de berekening van de dividenden en de interesten waarmee we
rekening dienen te houden om te bepalen of de grens van 20.020 EUR
al dan niet overschreden is geweest, de roerende inkomsten
onderworpen aan de RV van 25% bij voorrang in aanmerking komen.
In het voorbeeld, dient het volledig bedrag van 10.000 EUR interesten
nog de bijkomende heffing van 4% te ondergaan.
De belastingplichtige dient dus in het kader VII van zijn fiscale aangifte
het bedrag aan interesten (na aftrek RV van 21%) zijnde 7.900 EUR
aan te geven (rubriek 1161-03). Hij zal ook het bedrag aan dividenden
(na aftrek RV van 25%), zijnde 30.000 EUR (rubriek 1160-04) moeten
aangeven. Hij zal het vak (rubriek 1440-15) moeten aanvinken om
te attesteren dat hij geen andere inkomsten genoten heeft dan die
aangeduid in zijn aangifte waarvoor de bijkomende heffing van 4%
nog dient te worden ingehouden.
➜ De liquidatiebonus (voorheffing van 10%) en de interesten van
de “Leterme” staatsbons onderschreven in de periode tussen
24 november en 2 december 2011 (voorheffing aan 15%): deze
inkomsten dienen niet te worden aangegeven in de aangifte
personenbelasting. Voor deze inkomsten moet er niets worden
geattesteerd in de aangifte PB.
➜ Wat met de inkomsten die in 2012 vrijgesteld waren van roerende
voorheffing? (vastgoedbevaks, Privaks naar Belgisch recht)?
Indien u gekozen hebt voor de inhouding van de 4% aan de bron, dient
u deze dividenden niet aan te geven in uw aangifte personenbelasting
van 2013 (inkomsten 2012).
Indien u echter niet gekozen heeft om de 4% aan de bron in te houden,
dan zullen volgens een strikte lezing van de tekst van de wet, deze
inkomsten nog steeds het voorwerp uitmaken van de aangifte in de
aangifte personenbelasting van 2013 (inkomsten 2012). Er zou dus
geen ontheffing van aangifte van deze dividenden gelden.

3 De interesten van de Staatsbons « Leterme » waarop werd ingeschreven tussen 24 november 2011 en 2 december 2011 en de liquidatieboni moeten evenwel niet worden aangegeven.
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De dividenden, waarop een belasting van 21% verschuldigd is, dienen
m.a.w. aangegeven te worden. Dit gebeurt eventueel met een heffing
van 4% indien de belastingplichtige de grens van 20.020 EUR overtreft.
Dit leidt tot een onrechtmatige fiscale behandeling ten opzichte van
de belastingplichtige die gekozen heeft voor de inhouding van de 4%
aan de bron en die aldus de 21% niet dient te betalen. Wij hopen dat
dit nog het voorwerp uitmaakt van verduidelijkingen door de fiscale
administratie. Gerechtelijke stappen worden niet uitgesloten.
b. Inkomsten toegewezen of betaald vanaf 1 januari 2013
De ingehouden roerende voorheffing is bevrijdend geworden voor
roerende inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 2013.
Dit houdt in dat de verplichting om de roerende inkomsten aan te
geven vervalt en dat er wordt teruggekeerd naar de wetgeving die van
toepassing was tot 2011.
c. Dient u aanvullende gemeentebelastingen te betalen op uw
aangegeven dividenden en interesten?

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

E.R. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 19320 • Made in BNP Paribas • Media Processing

Neen, de wet van 13 december 2012 heeft de gemeentelijke
opcentiemen afgeschaft voor alle interesten en dividenden die een
niet professioneel karakter hebben en die afzonderlijk belastbaar zijn.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze
brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.

