Getuigschrift “Niet-Inwoners”

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel
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Bijlage identificatiegegevens

Collinummer
11/AD

V.E.

Archiveringsnummer(s)

Datum:

Cliëntnummer

Opgemaakt overeenkomstig artikel 117, § 6 en 117, § 11 KB/WIB 92 betreffende:
• de inkomsten uit gelddeposito’s bedoeld in art. 110, 4°, b KB/WIB;
• de inkomsten uit nominatieve obligaties of nominatieve kasbons bedoeld in art. 107, § 2, 5°, b) en 10° KB/WIB;
• de inkomsten van buitenlandse roerende waarden, bedoeld in art. 230, eerste lid, 2° of 264bis WIB 92, uitbetaald of toegekend aan spaarders nietinwoners.
• de dividenden en daarmee gelijkgestelde inkomsten waarvan de schuldenaar een beleggingsvennootschap is bedoeld in art. 106 § 7 KB/WIB (1)
Dit attest wordt ook opgemaakt voor de toepassing van de vrijstellingen voorzien in art. 1261, 2°, 1261, 11°, 139, tweede lid en 139bis,
3° van het wetboek diverse rechten en taksen.
De ondergetekende(n) (naam en voornaam van de gevolmachtigde(n) van de begunstigde(n))
naam / voornaam

cliëntnummer

handelend voor rekening van:
de begunstigde(n) van de inkomsten:
naam, voornaam of benaming (volledige benaming en adres van de begunstigde(n))

adres (straat, nr., bus)

regio/district

postcode

land

gemeente

cliëntnummer

bevestig(t)(en) dat deze laatste(n):
1. a. niet-inwoner(s) is/zijn, zoals bedoeld in artikel 227 WIB, d.w.z. dat hij/zij in België:
		 • noch zijn/haar/hun woonplaats, noch de zetel van zijn/haar/hun fortuin heeft/hebben;
		 • noch zijn/haar/hun maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting, zetel van bestuur of beheer heeft/hebben en:
			- de rechtspersoonlijkheid bezit(ten);
			 - de rechtspersoonlijkheid niet bezit(ten), maar uitsluitend samengesteld is/zijn uit leden die, als natuurlijke personen, in België noch hun
woonplaats, noch de zetel van hun fortuin hebben;
b. • eigenaar(s) of vruchtgebruik(st)er(s) is/zijn van alle kapitalen of financiële instrumenten die hij/zij in eigen naam aanhoudt/aanhouden bij
Belfius Bank NV; (2)
		 • dat indien hij/zij geen eigenaar of vruchtgebruik(st)er is/zijn van deze roerende waarden, de eigenaar(s) of vruchtgebruik(st)er(s) de hierboven
vermelde voorwaarden vervul(t)(len); (2)
2. voor zover hij (zij) een beroepswerkzaamheid in België uitoefen(t)(en), hij (zij) die kapitalen niet gebruik(t)(en) voor die beroepswerkzaamheid;
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3. aan de kapitalisatie der interesten verzaakt/verzaken voor de effecten waarvoor de kapitalisatie der interesten facultatief is;

(1)

(2)

Belangrijk: geen vrijstelling van roerende voorheffing kan worden verleend voor het gedeelte van het uitgekeerde inkomen dat bestaat uit dividenden (en daarmee gelijkgestelde inkomsten) die de
beleggingsvennootschap zelf ontvangen heeft van een binnenlandse vennootschap, d.w.z. een vennootschap opgericht naar Belgisch of buitenlands recht die in België haar maatschappelijke zetel,
haar voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of beheer heeft en die niet uitgesloten is van de vennootschapsbelasting.
Voor de inkomsten van Belgische obligaties en kasbons mag de vrijstelling van roerende voorheffing slechts worden verleend wanneer het vast staat dat de begunstigde van de interesten gedurende
het ganse tijdperk waarop die intresten betrekking hebben eigenaar of vruchtgebruiker was van de effecten welke deze intresten hebben opgebracht en die effecten het voorwerp hebben uitgemaakt van een nominatieve inschrijving gedurende het ganse tijdperk waarop de intresten betrekking hebben.

Belfius Bank NV – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A

1/2

Getuigschrift “Niet-Inwoners”

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 – www.belfius.be
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185

Bijlage identificatiegegevens

Collinummer
11/AD

V.E.

Archiveringsnummer(s)

Datum:

4. de schuldenaar van de roerende voorheffing machtigt/machtigen de voorschriften na te leven waaraan de gehele of gedeeltelijke verzaking van de
inning der roerende voorheffing is ondergeschikt, inzonderheid inzake de mededeling van de hierboven vermelde inlichtingen aan de Administratie
der Directe Belastingen.
5. Dit attest is ten hoogste 10 jaar geldig(3) en enkel indien het vergezeld is van een document dat bevestigt dat de begunstigde van de inkomsten in
het buitenland woont (zie hieronder de lijst van aanvaarde documenten(4)). Bij ontstentenis van een bewijs van woonplaats in het buitenland, kan
de begunstigde van de inkomsten geen aanspraak maken op de fiscale vrijstelling van niet-inwoners.

De ondergetekende(n) verbind(t)(en) zich ertoe onmiddellijk aan alle betrokken partijen iedere wijziging te melden die de juistheid van dit getuigschrift zou aantasten.

op

Opgemaakt te
Cliëntrelatie
Naam / voornaam

Handtekening (5)

(3)
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(4)

(5)

Cliëntrelatie
cliëntnr.

Naam / voornaam

cliëntnr.

Handtekening (5)

Tenzij een kortere geldigheidsduur wordt vermeld in het document dat de woonplaats of de zetel van het vermogen in het buitenland bevestigt.
Lijst van aanvaarde documenten als bewijs van adres in het buitenland:
• Identiteitskaart of paspoort met vermelding van een wettelijk adres in het buitenland
• Rijbewijs
• Aanslagbiljet
• Verblijfsattest afgeleverd door een ambassade
• Verblijfsattest afgeleverd door de gemeente
• Uittreksel uit het bevolkingsregister
• Attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente
• Eerste bladzijde van de belastingaangifte
• Bewijs van fiscale woonplaats
• Bewijs van vrijstelling van de woonstaatheffing
• Oproepingsbrief voor de verkiezingen.
Voor vennootschappen, verenigingen, instellingen en om het even welke organismen, moet(en) de handtekening(en) van ondergetekende(n) vergezeld zijn van hun hoedanigheid.
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