VERKLARING OP EER: IJ 2019 – AJ 2020
DEEL 1: BUITENLANDSE inkomsten, rekeningen, levensverzekeringen, constructies en buitenlands
onroerend goed
1.1 wel/geen* houder(s) zijn van een buitenlandse rekening met volgende gegevens:
TITULARIS VAN DE REKENING

GEOPEND IN (LAND)

Heeft u deze buitenlandse rekening gemeld aan het CAP?  JA  NEE
Meer informatie over het CAP vindt u op volgende link: https://www.nbb.be/nl/artikels/melding-van-buitenlandserekeningen-aan-het-centraal-aanspreekpunt

1.2 wel/geen* individuele levensverzekering(en) hebben afgesloten bij een verzekeringsonderneming
gevestigd in het buitenland met volgende gegevens:
VERZEKERINGSNEMER

AFGESLOTEN IN (LAND)

1.3 wel/geen* renten of dividenden hebben ontvangen uit het buitenland, met name:
BEDRAG

LAND

1.4 wel/geen* onroerend goed bezitten in het buitenland, met volgende gegevens:
LIGGING (Adres – Land)

ONTVANGEN HUUR

Indien u onroerend goed in het buitenland heeft, bezorg ons dan ook de betalingsbewijzen van de buitenlandse
belastingen.

DEEL 2: EFFECTENREKENING – jaarlijkse effectentaks 0,15%
2.1 wel/geen* titularis van meer dan één effectenrekening (binnenlandse en/of buitenlandse) voor de periode
01/01/2019 – 30/09/2019
2.2 Indien u titularis bent van meer dan één effectenrekening:
Overschrijdt u het gemiddeld bedrag van 500.000 euro op al uw effectenrekeningen samen?  JA  NEE
Indien ja, dan bent u onderworpen aan 0,15% effectentaks en dient u een aangifte effectentaks in te
dienen. Contacteer uw financiële instelling, zij kunnen u hiermee begeleiden.
Ter info: Indien u slecht 1 effectenrekening heeft waarvan het bedrag de 500.000 euro overschrijdt zal (in principe) uw
financiële instelling de effectentaks inhouden en doorstorten.

VERVOLG VERKLARING OP EER: IJ 2019 – AJ 2020
DEEL 3: DIVIDENDEN van individuele aandelen
3.1. Heeft u dividenden op individuele aandelen (geen beleggingsfondsen) ontvangen?  JA  NEE
Indien ja, dient u een bewijs/attest van het ontvangen dividend aan te leveren (bv. kopie bankafschrift).
Op basis hiervan kan u de ingehouden roerende voorheffing recupereren voor een dividend van maximaal 800
euro.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte moeten indienen,
dienen beiden het formulier te ondertekenen.
Naam aangever :

Naam partner:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

*schrappen wat niet van toepassing is
Indien wij van u geen verklaring op eer ontvangen of indien u niets invult, dan gaan wij ervan uit dat u geen
buitenlandse transacties heeft, niet meer dan één effectenrekening bezit en geen dividenden van individuele
aandelen heeft ontvangen.

