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3.c. Identificatienummer (facultatief gegeven) (3):
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5. Afgetrokken kosten (5):
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b) werkelijke:
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6. Bedrag van de ingehouden roerende voorheffing (6):
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Federale Overheidsdienst
FINANCIEN
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
ROERENDE VOORHEFFING
Fiche van de roerende inkomsten zoals bedoeld in art. 17, § 1, 5°
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) (1)
(zie eveneens art. 37, 2e lid, WIB 92).
VERWIJZINGEN
(1) Bedoeld zijn de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige
rechten, alsook van de wettelijke of verplichte licenties, zoals bedoeld in boek XI van het Wetboek van
economisch recht of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht.
(2) Het refertenummer komt overeen met het ondernemingsnummer of met het nationaal nummer.
(3) De verkrijger is een natuurlijke persoon:
• Indien de verkrijger van de inkomsten gedomicilieerd is in België gaat het om zijn inschrijvingsnummer in het Rijksregister of, bij gebrek daaraan, zijn geboortedatum en -plaats.
• Indien de verkrijger van de inkomsten niet gedomicilieerd is in België gaat het om zijn fiscaal
identificatienummer (FIN) dat door de woonstaat van de verkrijger van de inkomsten is toegekend
of, bij gebrek daaraan, zijn geboortedatum en -plaats (gemeente en land).
De verkrijger is een rechtspersoon:
Het identificatienummer komt overeen met het ondernemingsnummer.
(4) Het gaat om het totale bedrag van de inkomsten zoals bedoeld in verwijzing (1), zonder rekening te
houden met de drempel van 37.500 euro (te indexeren) zoals bedoeld in art. 37, 2e lid, WIB 92.
(5) Om het netto-inkomen te bepalen worden de kosten die zijn gedragen om die inkomsten te verkrijgen
of te behouden, bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens, forfaitair vastgesteld zoals bepaald in art. 4,
1° van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92.
(6) De aanslagvoet van de roerende voorheffing is vastgesteld op (zie art. 269, § 1, 1° en 4°, WIB 92):
• 15 % op de eerste schijf van de bruto-inkomsten van 37.500 euro (te indexeren);
• 30 % op de schijf die de bruto-inkomsten van 37.500 euro (te indexeren) te boven gaat.
De roerende voorheffing wordt in euro gevestigd en afgerond op de cent.
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