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VAC count Belastingaangifte

inkomsten 2018
Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen

Voor het inkomstenjaar 2018 kunt

u de roerende voorheffing terug-

vorderen die u betaalde op divi-

denden van bepaalde Belgische

en buitenlandse aandelen.

De eerste schijf van 640 euro is

namelijk vrijgesteld. Dat kan u

een belastingvoordeel opleveren

van maximaal 192 euro.

U moet de terugbetaling wel zelf

aanvragen via uw belastingaan-

gifte en de nodige bewijsstukken

bewaren voor een eventuele con-

trole door de belastingdienst.

Voor inkomstenjaar 2019 wordt

het vrijgestelde bedrag zelfs op-

getrokken tot 800 euro.

Wie kan genieten van deze

maatregel?

Dit fiscale voordeel geldt enkel

voor natuurlijke personen.

De vrijstelling geldt per belasting-

plichtige. Elke partner van een

gehuwd echtpaar kan dit belas-

tingvoordeel (de zogenaamde

“vrijstellingskorf”) krijgen.

Over welke dividenden gaat

het precies?

Zowel dividenden van Belgische

als buitenlandse aandelen komen

in aanmerking. Met ‘dividenden’

bedoelen we “alle voordelen toe-

gekend door een vennootschap

aan aandelen of winstbewijzen

hoe ook genaamd, uit welken

hoofde en op welke wijze ook ver-

kregen”.

Niet alle dividenden komen in

aanmerking. De wet heeft de vol-

gende uitdrukkelijk uitgesloten:

• dividenden uitgekeerd door

(tussenkomst van) juridische

constructies (het gaat hier om

entiteiten onderworpen aan de

“Kaaimantaks”)

• dividenden van instellingen

voor collectieve belegging

(“fondsen”) of uitgekeerd door

tussenkomst van gemeen-

schappelijke beleggings-

fondsen

• dividenden uit bijzondere ver-

delingsverrichtingen (bijvoor-

beeld fusieverrichtingen, ver-

deling van het kapitaal van de

vennootschap of de inkoop van

eigen aandelen)

• geherkwalificeerde interesten

(dus interesten die een ven-

nootschap toekent aan haar

aandeelhouder/bestuurder en

die bepaalde grenzen over-

schrijdt)

De vroegere RV-vrijstelling voor

dividenden van erkende coöpe-

ratieve vennootschappen of ven-

nootschappen voor sociaal oog-

merk werd afgeschaft en geïnte-

greerd in de nieuwe vrijstellings-

korf. Daardoor zijn dividenden

van erkende coöperatieve ven-

nootschappen aan de bron on-

derworpen aan roerende voor-

heffing.

Bovendien gaat het enkel over di-

videnden die voor het jaar 2018

werden toegekend of uitbetaald.

Hoeveel roerende voorheffing

kan ik recupereren?

Voor het inkomstenjaar 2018

(aanslagjaar 2019) kunt u maxi-

maal 192 euro roerende voor-

heffing recupereren. Dat komt

neer op 640 euro aan dividenden

(indien onderworpen aan het RV-

tarief van 30%). Voor het in-

komstenjaar 2019 (aanslagjaar

2020) wordt dat bedrag opgetrok-

ken tot 240 euro roerende voor-

heffing, tot maximaal 800 euro

aan dividenden.

Als u dividenden hebt ontvangen

waarop verschillende tarieven

roerende voorheffing van toepas-

sing zijn, kunt u zelf kiezen voor

welke dividenden u deze vrijstel-

ling vraagt.

Hoe moet ik de terugbetaling

vragen?

Omdat de vrijstelling niet aan de

bron gebeurt, moet u bij de inning

van het dividend in principe altijd

roerende voorheffing betalen. U

kunt de ingehouden roerende

voorheffing recupereren door

deze aan te geven in de aangifte

voor uw personenbelasting. De

ingehouden roerende voorheffing

wordt verrekend met de belastin-

gen die u moet betalen. Als u

geen personenbelasting betaalt,

wordt het ingehouden bedrag te-

rugbetaald.

Welke bewijsstukken moet ik

hebben?

Het is momenteel nog niet duide-

lijk welke bewijsstukken u moet

hebben om aan te tonen dat u

recht hebt op dit fiscale voordeel.

Een koninklijk besluit zal daarover

meer duidelijkheid geven. Wel

zeker is dat u de bewijsstukken

niet moet meesturen met uw aan-

gifte, maar wel moet bewaren,

mocht u controle krijgen.

Wat als ik een dividendbeta-

ling in de vorm van aandelen

heb gekregen?

Een dividendbetaling hoeft niet

noodzakelijk in cash te gebeuren.

Het gaat dan om een dividend “in

natura”. Ook voor die dividenden

gelden dezelfde voorwaarden; ze

komen dus in aanmerking voor

de vrijstellingskorf.

Wat als dividenden geïnd wor-

den door een onverdeeldheid?

Bij onverdeeldheden (bijvoor-

beeld een maatschap of een on-

verdeeldheid die ontstaat door
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schenking of nalatenschap) is de

roerende voorheffing op dividen-

den in principe aan de bron be-

taald. De leden van een onver-

deeldheid kunnen de ingehouden

roerende voorheffing - elk voor

hun deel - terugvragen. Meer

daarover leest u in de voorwaar-

den hierboven. De deelgerechtig-

heid van elk lid staat beschreven

in de statuten van de maatschap,

een schenkingsakte of een aan-

gifte nalatenschap.

Wat moet u de boekhouder be-

zorgen ?

Voorlopig is het KB met richtlijnen

voor attesten die door de banken

moeten worden afgeleverd met

het oog op de recuperatie van de

roerende voorheffing, nog niet ge-

publiceerd. Bijgevolg hebt u geen

attest nodig om de roerende voor-

heffing terug te vorderen en fun-

geren uw rekeningafschriften als

bewijsstuk.

Concreet vindt u het bedrag van

de roerende voorheffing die in

2018 is ingehouden op de divi-

denden van uw coöperatieve

aandelen, in uw rekening-

uittreksels. Uittreksels hoeven

niet bij uw belastingaangifte ge-

voegd te worden. Ze moeten wel

net zoals andere bewijsstukken

kunnen worden voorgelegd als de

fiscus daar zou om vragen.
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