
 

Naam & Voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres (straat & gemeente) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gelieve de vakken hieronder aan te vullen waar nodig en ons de nodige informatie te bezorgen. Doorstreep de vakken indien niet van toepassing. 

Zonder dit ingevuld document is een aangifte niet mogelijk.  

VAK XIII – REKENINGEN EN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND, JURIDISCHE CONSTRUCTIES, LENINGEN AAN STARTENDE 

KLEINE VENNOOTSCHAPPEN 

A. REKENINGEN IN HET BUITENLAND 

Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte 
indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2020 op enig ogenblik: 

- Titularis geweest van één of meer rekeningen bij een bank-, wissel-, 
krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, of 

- Beheerder geweest van één of meer zulke buitenlandse rekeningen op 
naam van één of meer verenigingen die geen winst of baten verkrijgen en 
die niet aan de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting 
onderworpen zijn? 

Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in: 
Naam en voornaam van de 
titularis of, voor een rekening op 
naam van bovenvermelde 
vereniging, van de beheerder 
van de rekening 

Land waar de rekening geopend 
was 
 

………………………………………………… …………………………………………………. 
………………………………………………… …………………………………………………. 
………………………………………………… ………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 

1075-89 ☐ Ja 
 
 
 

Zijn de wettelijk bepaalde gegevens over de rekening bij 
het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van 

België gemeld?  
 

 ☐ Ja 

 ☐ Ja 

 ☐ Ja  

B. INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND 

Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte 
indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2020 op enig ogenblik 
verzekeringsnemer geweest van één of meer individueel gesloten levensverzekerings-
contracten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland? 
Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in: 

Naam en voornaam van de verzekeringsnemer 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 1076-88 ☐ Ja 
 
 
Land waar de verzekeringsonderneming gevestigd was 
…………………………………………………………………………………………  

C. JURIDISCHE CONSTRUCTIES 

Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte 
indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige een oprichter van een juridische 
constructie, bedoeld in artikel 2, § 1, 14°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) of heeft u één van de bovenvermelde personen 
in 2020 een dividend of enig ander voordeel verkregen van een juridische constructie? 
Zo ja, vul hieronder voor welke juridische constructie de gevraagde gegevens in: 

 
 
 
 

 1077-87 ☐ Ja 

  
Juridische constructie 1 

 
Juridische constructie 2 

Naam en voornaam van de oprichter of 
verkrijger van een dividend of enig ander 
voordeel 

 
……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………… 

Volledige naam van de juridische constructie ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
Rechtsvorm van de juridische constructie   
Adres van de juridische constructie ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
Eventuele identificatienr. van de juridische 
constructie 

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

Naam en adres van de beheerder van de 
juridische constructie ( alleen in te vullen door 
de oprichter van een juridische constructie 
bedoeld in artikel 2, § 1, 13°, van het WIB 92) 

 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

Gaat het om een juridische constructie 
bedoeld in het in artikel 2, § 1, 13°, van het WIB 
92? 
 

 

 ☐ Ja 

 

 ☐ Ja 

D. LENINGEN AAN STARTENDE KLEINE VENNOOTSCHAPPEN 

Aantal leningen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 13°, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 die u van 1.8.2015 tot 31.12.2020 aan 
startende kleine vennootschappen hebt verstrekt via een erkend 
crowdfundingplatform 

 
1088-76 ………………………… 

 
2088-46 ………………………… 

 

Datum: ……………………………     Handtekening:……………………………………. 
 

 

Ondergetekende is op de hoogte van de aangifteplicht voor belastbare roerende inkomsten die in het buitenland geïnd werd. Voor het deel van de 

dividenden of interesten uit spaarboekjes, aangehouden bij diverse instellingen, dat globaal genomen de vrijgestelde schijf van € 640, respectievelijk € 

940 per belastingplichtige, overschrijdt en niet onderworpen werd aan de roerende voorheffing. Alle wijzigingen, omtrent voorgaande, zullen steeds 

per kerende schriftelijk aan mijn accountant overgemaakt worden. 

VERKLARING OP EER        
 


