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Het aanslagjaar 2013
is het eerste en
meteen ook het
laatste jaar dat 
de ‘rijkentaks’
verschuldigd is
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N I E U W S B R I E F  O V E R F I S C A L I T E I T

FAQ over het aanvinken van het
fameuze ‘vakje’ in de aangifte

www.fiscoloog.be 12.06.2013   1344

Rijkentaks en aangifte

Wie in 2012 (bepaalde) interesten en divi-
denden ontvangen heeft waarvan het
totale bedrag hoger is dan 20.020 EUR,

moet op dat hogere gedeelte 4 % ‘bijkomende
heffing’ betalen, bovenop de 21 % roerende
voorheffing die normaal gezien aan de bron
ingehouden is. Deze bijkomende heffing, in de
wandeling ook ‘rijkentaks’ genoemd, kon op ver-
zoek van de genieter eveneens aan de bron in -
gehouden worden. Daar waar ze niet aan de
bron ingehouden werd, moet ze via de aangifte
in de personenbelasting voor het aanslagjaar
2013 worden betaald.

Vandaar dat in eerste instantie het bevrijdend
karakter van de roerende voorheffing geschrapt
werd. Het ‘bevrijdend’ karakter houdt in, dat
roerende inkomsten waarop de roerende voor-
heffing aan de bron ingehouden werd, niet
meer op het aangifteformulier in de personen-
belasting moeten worden vermeld. Dit gebrek
aan aangifte zou evenwel de controle op de
toepassing van de ‘rijkentaks’ bijzonder moeilijk
maken, niet in het minst omdat het centraal
aanspreekpunt waarbij alle betalingen van inte-
resten en dividenden zouden moeten worden
aangemeld, nooit van de grond gekomen is.
Daarom werd dus besloten, de roerende voor-
heffing niet langer bevrijdend te laten zijn. Met
ingang van het aanslagjaar 2013 zouden alle
roerende inkomsten (zoals dat tot dertig jaar
geleden ook het geval was) opnieuw op het
aangifteformulier in de personenbelasting moe-
ten worden vermeld. 

Intussen is het tarief van de roerende voorhef-
fing met ingang van dit jaar in het algemeen ver-
hoogd van 21 naar 25 %, en is in het zog daar-
van ook de ‘rijkentaks’ geschrapt. Daarmee is er
vanaf aanslagjaar 2014 geen nood meer om de
roerende voorheffing haar bevrijdend karakter te
ontzeggen. Met ingang van het aanslagjaar 2014
keren we dus terug naar de oude toestand : daar
waar op interesten en dividenden de roerende
voorheffing (van meestal 25 %) correct is inge-
houden, is er geen verplichting meer tot aangifte
op het aangifteformulier in de personenbelas-
ting.

Het aanslagjaar 2013 is daarmee meteen het 
eerste en het laatste jaar dat de bijkomende hef-
fing van 4 % – als een afzonderlijke heffing (cf.
‘rijkentaks’) – verschuldigd zal zijn. En is daar-
mee meteen ook het eerste en het laatste jaar
waarvoor de verplichte aangifte van toepassing
zal zijn. Dat dit aanleiding zou geven tot de no -
dige verwarring, stond in de sterren geschreven.
Vandaar dat alsnog beslist is om van het aan-
slagjaar 2013 – wat het bevrijdend karakter van
de roerende voorheffing betreft – een soort
‘hybridisch’ aanslagjaar te maken. Met, in het
algemeen, nog alt i jd zoals oorspronkeli jk
bepaald, een principiële verplichting tot aangifte
van de verkregen interesten en dividenden,
maar tegelijk ook een vrijstelling van deze aan-
gifteplicht voor die belastingplichtigen die de
‘rijkentaks’ niet verschuldigd zijn, of voor wie de
‘rijken taks’ niet (meer) via de aangifte moet
worden voldaan (omdat ze al aan de bron inge-
houden werd).

De Administratie heeft op haar website een lijstje ‘frequently asked questions’ (FAQ) gepu-
bliceerd over het wel of niet aanvinken op het aangifteformulier in de personenbelasting
van het vakje dat vraagt naar de afwezigheid van inkomsten die nog aanleiding kunnen
geven tot het toepassen van de ‘rijkentaks’ (cf. de bijkomende heffing van 4 %). Maar de
manier waarop het lijstje is opgesteld, heeft tot gevolg dat de antwoorden soms maar
moeilijk te begrijpen zijn.

INHOUD
Fiscoloog biedt een schat aan actuele informatie over alles wat met fiscaliteit te 
maken heeft. Het blad bestudeert, interpreteert en inventariseert al meer dan 30 jaar 
alle relevante fiscale informatie. Dit alles in een beknopte en heldere taal op zo’n 16 
pagina’s. 

Alle rechtsbronnen worden onderzocht: wetten en besluiten, parlementaire vragen, 
vonnissen en arresten, vakliteratuur, enz. En dit voor alle takken van de fiscaliteit: 
personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, enz.
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