Recuperatie van de Belgische roerende
voorheffing op bepaalde dividenden uit
aandelen
In het kader van het zomerakkoord van 2017 heeft de federale regering verschillende fiscale maatregelen aangenomen
die een impact hebben op beleggers. Een van de maatregelen wil de reële economie ondersteunen door rechtstreekse
beleggingen in aandelen te stimuleren. Sinds 1 januari 2018 kan daarom op een eerste schijf van dividenden afkomstig
van aandelen van Belgische en buitenlandse bedrijven de roerende voorheffing worden gerecupereerd.
Opgelet: u krijgt dit fiscaal voordeel niet automatisch! De Belgische roerende voorheffing wordt afgehouden aan de bron,
op het moment dat het dividend wordt uitbetaald, maar ze kan daarna (gedeeltelijk) worden gerecupereerd. Om gebruik
te maken van dit voordeel moet de belegger in aandelen dit elk jaar aanvragen via zijn belastingaangifte.
Verder in deze brochure vindt u informatie die u kan helpen bij de stappen die u moet ondernemen om de Belgische
roerende voorheffing die reeds werd afgehouden op de dividenden van uw aandelen (gedeeltelijk) te recupereren.

Inhoudstafel
1. Wie komt in aanmerking voor dit fiscaal voordeel?
2. Komen alle dividenden in aanmerking?
3. Op welk ontvangen dividendbedrag kan roerende voorheffing worden gerecupereerd?
4. Hoe kan de recuperatie worden bekomen?
5. In welke documenten van de bank kan ik informatie over betaalde dividenden terugvinden?
6. Hoe weet ik via mijn uittreksel of een uitbetaald dividend in aanmerking komt voor de recuperatie van de roerende
voorheffing?
Bijlagen: voorbeelden van uitgekeerde dividenden en rekeninguittreksels
Er is ook een (niet-exhaustieve) lijst beschikbaar van Belgische en buitenlandse aandelen die vorig jaar een dividend
hebben uitgekeerd. U kan die lijst hier raadplegen of op onze website www.fintro.be > Sparen en beleggen >
Productoverzicht > Aandelen
Waarschuwing
Deze brochure dient uitsluitend ter informatie. Elke belegger in aandelen bepaalt zelf voor welke in aanmerking
komende aandelen en voor welk dividendbedrag hij de recuperatie van de roerende voorheffing wenst aan te
vragen. BNP Paribas Fortis NV, met inbegrip van al haar bestuurders, medewerkers, agenten of werknemers, kan in
geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, verlies, kosten, klachten,
schadevergoedingen of andere uitgaven die het gevolg zouden zijn van het gebruik van dit document of van een
beslissing die op basis hiervan genomen wordt, behalve indien er sprake is van handelingen te kwader trouw of grove
schuld. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele situatie en kan in de toekomst wijzigen.
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1. Wie komt in aanmerking voor dit fiscaal voordeel?
Elke belastingplichtige natuurlijke persoon die in België is onderworpen:
• aan de personenbelasting, of
• aan de belasting niet-inwoners voor natuurlijke personen
• niet-inwoners van België,
• gelijkgestelde niet-inwoners, bv. ambtenaren van de Europese Unie en de NAVO.

2. Komen alle dividenden in aanmerking?
Nee, enkel de ‘gewone’ dividenden afkomstig van Belgische of buitenlandse aandelen komen in aanmerking, met
inbegrip van dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV).
Komen NIET in aanmerking:
• inkomsten van gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal, uitgiftepremies of
winstbewijzen, die fiscaal als dividenden worden behandeld;
• inkomsten verkregen uit de verdeling van het vermogen van een vennootschap of naar aanleiding van een inkoop van
eigen aandelen door een vennootschap, die fiscaal als dividenden worden behandeld (zgn. liquidatie- en inkoopboni);
• specifieke in dividenden geherkwalificeerde interestbetalingen tussen een vennootschap en haar aandeelhouders/
bestuurders en aanverwanten;
• dividenden uit instellingen voor collectieve belegging, zoals dividenden van beleggingsvennootschappen met
veranderlijk kapitaal (bevek);
• dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF);
• dividenden verkregen van of via juridische constructies (dit zijn voornamelijk constructies die beoogd worden door de
zogenaamde ‘Kaaimantaks’);
• inkomsten van vastgoedcertificaten.

3. Op welk ontvangen dividendbedrag kan roerende voorheffing worden
gerecupereerd?
De regering De Croo heeft besloten de indexering van een aantal fiscale uitgaven, waaronder de dividendvrijstelling, te
bevriezen. Voor de inkomstenjaren 2020, 2021, 2022 en 2023 zal het maximumbedrag aan vrijgestelde dividenden dus
800 euro blijven, d.w.z. een belastingvoordeel van maximaal 240 euro (30% van 800 euro) (tenzij in de begroting anders
wordt besloten).
Belgische en buitenlandse dividenden die via tussenkomst van de bank worden ontvangen, zijn standaard onderworpen
aan 30% roerende voorheffing. In bepaalde specifieke omstandigheden zijn lagere percentages van toepassing; meestal
betreft het dan dividendbetalingen op aandelen die genieten van een bijzonder regime van verlaagde roerende voorheffing
ten gevolge van bv. de aanleg van een liquidatiereserve of nieuwe inbrengen in geld gedaan in kleine vennootschappen
sedert 1 januari 2013.
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4. Hoe kan de recuperatie worden bekomen?
Het fiscaal voordeel wordt niet toegepast op het moment dat de roerende voorheffing wordt ingehouden, maar moet
in de aangifte in de personenbelasting of de belasting niet-inwoners worden aangevraagd. Voor dividenden die in
aanmerking komen en die in 2020 werden ontvangen, moet de recuperatie dus worden aangevraagd in de aangifte voor
inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021.
De roerende voorheffing die op de vrijgestelde schijf ingehouden werd, zal worden verrekend met de verschuldigde
personenbelasting en desgevallend worden terugbetaald.
U beslist als belastingplichtige zelf voor welke dividenden u de roerende voorheffing wenst te recupereren, maar de
vraag tot verrekening en terugbetaling van de roerende voorheffing moet worden gestaafd aan de hand van de nodige
bewijsstukken (zoals bankuittreksels met details van de dividenduitkeringen en/of documenten uitgaande van de
vennootschap die het dividend toekent). Deze bewijsstukken moeten ter beschikking worden gehouden van de
belastingadministratie.
De recuperatie geldt per belastingplichtige. Stel dat u samen met uw echtgeno(o)t(e) aandelen aanhoudt en u
hierop, in 2020, dividenden ontving voor een totaalbedrag van 1.900 euro, dan wordt de schijf van 800 euro per
belastingplichtige bekeken. Beide echtgenoten kunnen dus elk het maximale bedrag aan roerende voorheffing ingeven
in de belastingaangifte, namelijk 240 euro (= 30% van 800 euro aan ontvangen aandelen).
Het (deel van het) bedrag van de Belgische roerende voorheffing waarvoor de recuperatie wordt aangevraagd, moet in de
aangifte in de personenbelasting worden ingevuld onder de codes 1437-18 en 2437-85.

5. In welke documenten van de bank kan ik informatie reeds betaalde
dividenden terugvinden?
Als er een dividend wordt uitgekeerd voor een aandeel dat u op een effectenrekening hebt, ontvangt u steeds een
uittreksel met bijkomende detailinformatie over de dividenduitbetalingen.
Bent u niet (meer) in het bezit van de rekeninguittreksels met de verrichtingen en betalingen van 2020 met betrekking tot
de financiële instrumenten op uw effectenrekening? Geen probleem! Indien u een Fintro Easy Banking Web-contract hebt,
blijven uw rekeninguittreksels gedurende 10 jaar beschikbaar. U kan die op elk moment downloaden (in PDF-formaat).
Daarvoor dient u enkel die optie te activeren. Nuttige tip: de uitleg over een bepaalde verrichting vindt u meestal na de
oplijsting van alle bewegingen die voor die periode op de rekening werden geregistreerd.
U heb nog geen Fintro Easy Banking Web-contract? Ga langs bij uw Fintro kantoor. Onze medewerkers zullen met plezier
een Fintro Easy Banking Web-contract voor u openen en u uitleggen hoe u gemakkelijk uw rekeninguittreksels kan
raadplegen.
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6. Hoe weet ik via mijn uittreksel of een uitbetaald dividend in
aanmerking komt voor de recuperatie van de roerende voorheffing?
Het gunstregime geldt enkel voor ‘gewone’ dividenden waardoor betalingen die weliswaar als dividend worden
aangemerkt, niet allemaal in aanmerking komen voor de recuperatie van de roerende voorheffing. Voor elk uitbetaald
dividend moet de belastingplichtige dus onderzoeken of het in aanmerking komt of niet, en dit aan de hand van de
beschikbare informatie over zowel de schuldenaar van het dividend als over de verrichting die aanleiding geeft tot de
betaling.
De informatie die Fintro in dit verband via uittreksels ter beschikking stelt, kan daarbij nuttige elementen aanreiken.
Indien deze informatie onvoldoende blijkt om in aanmerking komende dividenden te onderscheiden van niet-in
aanmerking komende, moet men bijkomende informatie verzamelen met betrekking tot de betalingen die men van
diverse vennootschappen heeft ontvangen. Fintro beschikt enkel over de nuttige informatie die op de uittreksels staat
vermeld en is bovendien niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van deze informatie die zijzelf slechts vanuit de
financiële markten ontvangt en die initieel wellicht door de uitbetalende vennootschappen werd gecommuniceerd.
In de bijlagen vindt u vier voorbeelden van uitbetalingen van Belgische en buitenlandse dividenden. De
rekeninguittreksels die gekoppeld zijn aan elk van deze voorbeelden worden in detail uitgelegd met aanduiding van de
gegevens die gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van de recuperatie van de roerende voorheffing.
Ter informatie, stellen wij ook een (niet-exhaustieve) lijst ter beschikking van aandelen die in 2020 een ‘gewoon’
dividend hebben uitgekeerd, alsook de datum waarop dat dividend werd betaald. Die informatie kan u helpen bij het
opzoeken van die betalingen op uw rekeninguittreksels.
U kan die lijst hier raadplegen of op onze website www.fintro.be > Sparen en beleggen > Productoverzicht > Aandelen.
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Bijlage:
Voorbeelden van uitgekeerde dividenden en
rekeninguittreksels
•
•
•
•

Rekeninguittreksel met betrekking tot een Belgisch dividend in contanten
Rekeninguittreksel met betrekking tot een buitenlands dividend in contanten
Rekeninguittreksel met betrekking tot een herbelegging tegen rechten
Rekeninguittreksel met betrekking tot een dividend onder de vorm van effecten

Opmerking: de volgende voorbeelden van uitgekeerde dividenden en rekeninguittreksels zijn gebaseerd op dividenden
uitgekeerd in 2018. De daaruit voortvloeiende algemene informatie blijft echter van toepassing op de dividenden die in
2020 werden uitgekeerd.
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Voorbeeld van een rekeninguittreksel met betrekking tot een Belgisch dividend in contanten
XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 1

CREDITBERICHT

DIVIDEND IN CONTANTEN 2
ISIN : BE0003820371 3

EFFECTEN : A EVS BROADCAST EQU 4
AANTAL 125,00 5
INTERIMDIVIDEND VAN EUR 0,5 PER EFFECT 6
BETALING OP 22-11-2018 7
EX-DATUM : 20-11-2018 8
OP EFFECTENREKENING XXX-XXXXXXX-XX 9
OP NAAM VAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10
BRUTO BEDRAG

EUR

62,50 11

CASH : (125,00 * 0,5 EUR)

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1 		
DIVIDEND IN CONTANTEN 2

BLAD : 2
ISIN : BE0003820371 3

DIVIDEND 0,5 12

EUR

62,50+ 13

SUBTOTAAL

EUR

62,50 13

TOTAAL BEDRAG BANKKOSTEN	  EUR
TOTAAL BEDRAG BELGISCHE TAKSEN	  EUR
TOTAAL	 EUR
IN UW CREDIT VAL 22-11-2018

EUR

0,00 14
30,00% 15
43,75 16
18,75-

43,75 17

HET PERCENTAGE VAN TOTAAL BEDRAGEN WORDT BEREKEND OP SUBTOTAAL IN EUR

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1 		
DIVIDEND IN CONTANTEN 2
TOTAAL KOSTEN

EUR

BLAD : 3
ISIN : BE0003820371 3
0,00 14

(% OP BRUTO BEDRAG)

0,00%

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1 		
DIVIDEND IN CONTANTEN 2
TOTAAL TAKSEN

BLAD : 4
ISIN : BE0003820371 3

EUR

18,75- 18

EUR

18,75- 20

30,00% 19

(% OP BRUTOBEDRAG)
BELG. ROER. VOORH.
30% OP EUR 62,50 20
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Nr.

Algemene informatie

1

Cashrekening (gekoppeld aan de effectenrekening waarop het aandeel dat het dividend uitkeert staat
ingeschreven)

2

Type dividenduitkering
• dividend in contanten
• optioneel dividend met notering van de rechten
• optioneel dividend zonder notering van de rechten
• herbelegging tegen rechten
• herbelegging met uitbetaling van dividend
• dividend in effecten met rechten
• dividend in effecten zonder rechten

3

ISIN-code van het aandeel dat het dividend uitkeert

4

Aard en benaming van het aandeel: A = aandeel*
* Opgelet: deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB) krijgen eveneens de benaming ‘aandeel’. Gelieve de brochure
te raadplegen om te bepalen of het ontvangen dividend in aanmerking komt voor een aanvraag tot recuperatie van de Belgische roerende
voorheffing.

5

Aantal effecten aangehouden op de effectenrekening, die in aanmerking komen voor uitbetaling van dividend

6

Details van de betaling: type betaling en eenheidsbedrag van het dividend

7

Betaaldatum van het dividend

8

Ex-dividenddatum: uiterste datum tot wanneer een aandeelhouder recht op uitkering van het dividend heeft

9

Effectenrekening waarop het aandeel dat het dividend uitkeert staat ingeschreven

10

Titularis van de effectenrekening

11

Totaal brutodividendbedrag: eenheidsbedrag van het dividend X aangehouden hoeveelheid op de
effectenrekening

12

Eenheidsbedrag van het dividend

13

Totaal brutodividendbedrag (zie nr. 11)

14

Bankkosten (meer info vindt u in de brochure 'Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen')

15

Belgische taksen: Belgische roerende voorheffing van 30% (+ taks op beursverrichtingen van 0,35%
(max. 1.600 EUR) indien van toepassing)

16

Totaal nettobedrag van het dividend: totaal brutobedrag van het dividend verminderd met Belgische taksen
en bankkosten

17

Bedrag en valutadatum van het dividend dat op de effectenrekening werd gecrediteerd

18

Totaalbedrag van de Belgische taksen (zie nr. 15)

19

% van het Belgische taksbedrag in verhouding tot het brutobedrag

20

Detail van de berekening van de Belgische roerende voorheffing 30% X totaal brutodividendbedrag (zie nr. 13)
Belangrijk: dit is het (deel van het) bedrag van de Belgische roerende voorheffing dat onder de codes 1437-18
en/of 2437-85 van de aangifte in de personenbelasting ingevuld kan worden, indien de voorwaarden daartoe
vervuld zijn.
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Voorbeeld van een rekeninguittreksel met betrekking tot een buitenlands dividend in contanten
XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 1
DIVIDEND IN CONTANTEN 2

CREDITBERICHT

ISIN : DE0007236101 3
EFFECTEN : A SIEMENS 4
AANTAL 18,00 5
JAARLIJKS DIVIDEND VAN EUR 3,8 PER EFFECT 6
BETALING OP 04-02-2019 7
EX-DATUM : 31-01-2019 8
OP EFFECTENREKENING XXX-XXXXXXX-XX 9
OP NAAM VAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10
BRUTO BEDRAG

68,40 11

EUR

CASH : (18,00 * 3,8 EUR) 11

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 2
ISIN : DE0007236101 3
DIVIDEND IN CONTANTEN 2

DIVIDEND 3,8 12

EUR

68,40+ 13

BUITENLANDSE ROERENDE VOORHEFFING

EUR

SUBTOTAAL

EUR

18,04- 14
50,36 15

TOTAAL BEDRAG BANKKOSTEN	 EUR	 0,00 16
30,00% 17

TOTAAL BEDRAG BELGISCHE TAKSEN	 EUR	 15,11-

TOTAAL	 EUR	 35,25 18
IN UW CREDIT VAL 04-02-2019

EUR

35,25 19

HET PERCENTAGE VAN TOTAAL BEDRAGEN WORDT BEREKEND OP SUBTOTAAL IN EUR

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 3
ISIN : DE0007236101 3
DIVIDEND IN CONTANTEN 2

TOTAAL KOSTEN

EUR

0,00 16

(% OP BRUTO BEDRAG)

0,00%

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 4
DIVIDEND IN CONTANTEN 2

TOTAAL TAKSEN

EUR

ISIN : DE0007236101 3

33,15- 20
48,46% 21

(% OP BRUTOBEDRAG)
BUITENLANDSE ROERENDE VOORHEFFING
26,38 % OP EUR 68,40 22

EUR

18,04- 14

BELG. ROER. VOORH.

EUR

15,11- 23

30 % OP EUR 50,36 23
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Nr.

Algemene informatie

1

Cashrekening (gekoppeld aan de effectenrekening waarop het aandeel dat het dividend uitkeert staat
ingeschreven)

2

Type dividenduitkering
• dividend in contanten
• optioneel dividend met notering van de rechten
• optioneel dividend zonder notering van de rechten
• herbelegging tegen rechten
• herbelegging met uitbetaling van dividend
• dividend in effecten met rechten
• dividend in effecten zonder rechten

3

ISIN-code van het aandeel dat het dividend uitkeert

4

Aard en benaming van het aandeel: A = aandeel*
* Opgelet: deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB) krijgen eveneens de benaming ‘aandeel’. Gelieve de brochure
te raadplegen om te bepalen of het ontvangen dividend in aanmerking komt voor een aanvraag tot recuperatie van de Belgische roerende
voorheffing.

5

Aantal effecten aangehouden op de effectenrekening, die in aanmerking komen voor uitbetaling van dividend

6

Details van de betaling: type betaling en eenheidsbedrag van het dividend

7

Betaaldatum van het dividend

8

Ex-dividenddatum: uiterste datum tot wanneer een aandeelhouder recht op uitkering van het dividend heeft

9

Effectenrekening waarop het aandeel dat het dividend uitkeert staat ingeschreven

10

Titularis van de effectenrekening

11

Totaal buitenlands brutodividendbedrag en detail van de berekening: eenheidsbedrag van
het dividend X aangehouden hoeveelheid op de effectenrekening

12

Eenheidsbedrag van het dividend

13

Totaal buitenlands brutodividendbedrag (zie nr. 11)

14

Buitenlandse taks: bedrag van de buitenlandse roerende voorheffing die werd ingehouden aan de bron

15

Totaal buitenlands nettodividendbedrag: totaal buitenlands brutodividendbedrag min de buitenlandse
roerende voorheffing

16

Bankkosten (meer info vindt u in de brochure 'Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen')

17

Belgische taksen: Belgische roerende voorheffing van 30% (+ taks op beursverrichtingen van 0,35%
(max. 1.600 EUR) indien van toepassing)

18

Totaal Belgisch nettobedrag van het dividend: totaal buitenlands brutodividendbedrag min de buitenlandse
roerende voorheffing, Belgische taksen en bankkosten

19

Bedrag en valutadatum van het dividend dat op de cashrekening werd gecrediteerd

20

Totaalbedrag van de Belgische en buitenlandse taksen: (17) + (14)

21

% van het taksbedrag (Belgische + buitenlandse taksen) in verhouding tot het bruto buitenlands bedrag:
(20) / (13)
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Nr.

Algemene informatie

22

% van het buitenlands taksbedrag in verhouding tot het bruto buitenlands bedrag: (14) / (13)

23

Detail van de berekening van de Belgische roerende voorheffing: 30% X totaal buitenlands
nettodividendbedrag (15)
Belangrijk: dit is het (deel van het) bedrag van de Belgische roerende voorheffing dat onder de codes 1437-18
en/of 2437-85 van de aangifte in de personenbelasting ingevuld kan worden, indien de voorwaarden daartoe
vervuld zijn.
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Voorbeeld van een rekeninguittreksel met betrekking tot een herbelegging tegen rechten
XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1
CREDITBERICHT

BLAD : 1
HERBELEGGING 2

NAAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

FR0000120271 4

BETREFFENDE: HERBELEGGING MET RECHTEN 5
EX-DATUM / VERVALDAG OP 25-09-2018 6
BETALINGSDATUM OP 12-10-2018 7
KEUZEDIVIDEND VAN EUR 0,64 PER EFFECT VOOR 8
335 DRT TOTAL RTS 18 9
ISIN : FR0013358967 10
OP EFFECTENREKENING XXX-XXXXXXX-XX 11
BRUTO BEDRAG

EUR

214,40 12

CASH : (335 * 0,64 EUR) 13
HET PERCENTAGE WERD BEREKEND OP HET SUBTOTAAL
SUBTOTAAL

EUR

186,96 14

CASH : (186,96 EUR)

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 2

CREDITBERICHT

HERBELEGGING 2

NAAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

FR0000120271

4

WIJ WILLEN ER EVENWEL OP WIJZEN DAT DIT BEDRAG HERZIEN KAN WORDEN BIJ LATERE WIJZIGING VAN DE
FRANSE TAKS OP DEZE DIVIDENDEN.
BEREKENDE BEDRAGEN

EUR

---------------------DIVIDEND214,40+ 12
27,44- 15
186,96+ 14

BUITENLANDSE TAKS
NETTOBEDRAG BUITENLAND (SUBTOTAAL)
TOTAAL BEDRAG BELGISCHE TAKSEN

30,00%

0,00- 16
56,09- 17

IN UW CREDIT

VAL. 12-10-2018 EUR

130,87 18

TOTAAL BEDRAG BANKKOSTEN

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 3

CREDITBERICHT

HERBELEGGING 2

NAAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

FR0000120271 4

DETAIL VAN DE BEREKENDE BEDRAGEN
DIVIDEND

EUR

214,40 12

EUR

83,53 19

335 * EUR 0,64 13
TOTAAL TAKSEN
(% OP BRUTOBEDRAG)
BUITENLANDSE TAKS

38,96% 20
EUR

27,44 15

EUR

56,09 22

12,80% OP EUR 214,4 21
BELG. ROER. VOORH.
30,00% OP EUR 186,96 23
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Nr.

Algemene informatie

1

Cashrekening (gekoppeld aan de effectenrekening waarop het aandeel dat het dividend uitkeert staat
ingeschreven)

2

Type dividenduitkering
• dividend in contanten
• optioneel dividend met notering van de rechten
• optioneel dividend zonder notering van de rechten
• herbelegging tegen rechten
• herbelegging met uitbetaling van dividend
• dividend in effecten met rechten
• dividend in effecten zonder rechten

3

Titularis van de effectenrekening

4

ISIN-code van het aandeel waarvoor het dividend wordt uitgekeerd

5

Detail van het type uitbetaling

6

Ex-dividenddatum: uiterste datum tot wanneer een aandeelhouder recht op uitkering van het dividend heeft

7

Betaaldatum van het dividend

8

Details van de betaling: type betaling en eenheidsbedrag van het dividend

9

Aantal rechten toegekend op de effectenrekening op de ex-dividenddatum

10

ISIN-code van het onthecht recht van het aandeel dat het dividend uitkeert

11

Effectenrekening waarop de toegekende rechten staan ingeschreven.

12

Totaal buitenlands brutodividendbedrag

13

Detail van de berekening van het totaal buitenlands bruto dividendbedrag: eenheidsbedrag van
het dividend X aangehouden hoeveelheid op de effectenrekening

14

Totaal buitenlands nettobedrag van het dividend: totaal buitenlands brutodividendbedrag min de
buitenlandse taks

15

Buitenlandse taks: bedrag van de buitenlandse taks die werd ingehouden aan de bron

16

Bankkosten (meer info vindt u in de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’)

17

Belgische taksen: Belgische roerende voorheffing van 30% (+ taks op beursverrichtingen van 0,35%
(max. 1.600 EUR) indien van toepassing)

18

Bedrag en valutadatum van het dividend dat op de effectenrekening werd gecrediteerd

19

Totaalbedrag van de Belgische en buitenlandse taksen (17) + (15)

20

% van het (Belgische en buitenlandse) taksbedrag in verhouding tot het brutobedrag

21

Detail van de berekening van de buitenlandse taks die werd ingehouden aan de bron

22

Bedrag van de Belgische roerende voorheffing
Belangrijk: dit is het (deel van het) bedrag van de Belgische roerende voorheffing dat onder de codes 1437-18
en/of 2437-85 van de aangifte in de personenbelasting ingevuld kan worden, indien de voorwaarden daartoe
vervuld zijn.

23

Detail van de berekening van de Belgische roerende voorheffing: 30% X totaal buitenlands nettodividendbedrag

24

Dividend in effecten zonder rechten
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Voorbeeld van een rekeninguittreksel met betrekking tot een dividend onder de vorm van effecten
XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 1

DEBETBERICHT

DIVIDEND IN EFFECTEN 2

NAAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

ARP331091024 4

BETREFFENDE: DIVIDEND IN EFFECTEN ZONDER RECHTEN 5
EX-DATUM / VERVALDAG OP 08-11-2018 6
BETALINGSDATUM OP 12-11-2018 7
ALS TEGENWAARDE VAN :
814 A CRESUD SA SER.B 8
ISIN : ARP331091024
OP EFFECTENREKENING XXX-XXXXXXX-XX 9
OP NAAM VAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10
WIJ VERKREGEN VOOR EFFECTENREKENING
34 A CRESUD SA SER.B 11
ISIN : ARP331091024
VERHOUDING : 0,04294551 NOUV ACT CRESUD SA SER.B
VOOR 1 A CRESUD SA SER.B 12

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 2

DEBETBERICHT

DIVIDEND IN EFFECTEN 2

NAAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

ARP331091024 4

THEORETISCH BRUTO BEDRAG

35,02 13

EUR

ONTVANGEN EFFECTEN : (34,000 * 1,03 EUR) 14

XXX-XXXXXXX-XX/EUR 1

BLAD : 3

DEBETBERICHT

DIVIDEND IN EFFECTEN 2

NAAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3

ARP331091024 4

THEORETISCH BRUTO BEDRAG

EUR

---------------------0,00+ 15

TOTAAL BEDRAG BANKKOSTEN

10,63+ 16

TOTAAL BEDRAG BELGISCHE TAKSEN
IN UW DEBET

10,63 17

VAL. 12-11-2018   EUR

XXX-XXXXXXX-CD/EUR 1

BLAD : 4

DEBETBERICHT

DIVIDEND IN EFFECTEN 2

NAAM XXXXX- XXXXXXX 3

ARP331091024 4

DETAIL VAN DE BEREKENDE BEDRAGEN
TOTAAL TAKSEN
(% OP HET THEORETISCH BRUTO BEDRAG)
BELG. ROER. VOORH.

EUR

10,63 18

30,35% 19
EUR

10,51 20

30,00% OP 34 * EUR 1,03 21
TOB
0,35% OP 34 * EUR 1,03 23
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EUR

0,12 22

Nr.

Algemene informatie

1

Cashrekening (gekoppeld aan de effectenrekening waarop het aandeel dat het dividend uitkeert staat ingeschreven)

2

Type dividenduitkering
• dividend in contanten
• optioneel dividend met notering van de rechten
• optioneel dividend zonder notering van de rechten
• herbelegging tegen rechten
• herbelegging met uitbetaling van dividend
• dividend in effecten met rechten
• dividend in effecten zonder rechten

3

Titularis van de effectenrekening

4

ISIN-code van het aandeel dat het dividend uitkeert

5

Detail van het type uitbetaling

6

Ex-dividenddatum: uiterste datum tot wanneer een aandeelhouder recht op uitkering van het dividend heeft

7

Betaaldatum van het dividend

8

Aantal effecten aangehouden op de effectenrekening die in aanmerking komen voor uitbetaling van dividend

9

Effectenrekening waarop de effecten die na de ex-dividenddatum werden toegekend staan ingeschreven

10

Titularis van de effectenrekening

11

Aantal effecten ontvangen als dividend

12

Aandeel van de uitkering van dividend onder de vorm van effecten

13

Buitenlands nettobedrag van het dividend (THEORETISCH BRUTO BEDRAG op het uittreksel):
buitenlands brutodividendbedrag min de buitenlandse taks

14

Detail van de berekening van het theoretisch brutobedrag: aantal effecten ontvangen als
dividend x eenheidskoers van het aandeel

15

Bankkosten (meer info vindt u in de brochure 'Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen')

16

Belgische taksen: Belgische roerende voorheffing van 30% (+ taks op beursverrichtingen van 0,35%
(max. 1.600 EUR) indien van toepassing)

17

Bedrag en valutadatum van de debitering van de Belgische taksen

18

Totaalbedrag van de Belgische taksen

19

% van het Belgische taksbedrag in verhouding tot het theoretisch brutobedrag

20

Bedrag van de Belgische roerende voorheffing

21

Detail van de berekening van de Belgische roerende voorheffing: 30% X theoretisch brutobedrag

22

Bedrag van de taks op beursverrichtingen

23

Detail van de berekening van de taks op beursverrichtingen: 0,35% X theoretisch brutobedrag
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Belangrijk: dit is het (deel van het) bedrag van de Belgische roerende voorheffing dat onder de codes 1437-18 en/of
2437-85 van de aangifte in de personenbelasting ingevuld kan worden, indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn.

