FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
Inkomstenbelastingen

Stempel van het ontvangkantoor

AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

ROERENDE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN
EN NABURIGE RECHTEN1

Refertenummer (ondernemingsnr. of, bij gebrek, nationaal nr.) : ……..……………………………………
Identiteit, firma of benaming en volledig adres van de belastingschuldige :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer :
…………………………………………….
E-mail :
…………………………………………….

Datum van ontvangst van de
aangifte :
.............................................

VAK I. - BESTEMD VOOR DE ADMINISTRATIE
BETALINGEN

Berekeningen
nagezien
Datum
op
..........................

De Ontvanger,

Nr.
model 6

Dagboek 50.2
Blad/lijn

Inschrijvingsnr.
346 M1

BEDRAG
Inkomsten

Belasting

(*) ............/................

........................ ............................ ................/................ ........................, . . ......................., . . ................./................
........................ ............................ ................/................ ........................, . . ......................., . . ................./................
........................ ............................ ................/................ ........................, . . ......................., . . ................./................
(*) Slechts in te vullen bij ontstentenis van betaling

Afschrift(en) via de dienstchef van de (compt.)inspectie

AFSCHRIFT aan de dienstchef van ............................................

overgezonden op ...........................................................................

(Inspectie, Controle, CTK)

aan de dienstchef van

1 .....................................

....................................................................................................

(Inspectie, Controle, CTK) :

2 .....................................

(Handtekening)

VAK II. – BEREKENING VAN DE TE BETALEN VOORHEFFING

a) Brutobedrag van de toegekende of betaalbaar gestelde
inkomsten2 :

……………………………..…, . .

b) Aftrekbare kosten3 :

- ..………………………………, . .

c) Belastbaar bedrag4 :

……………………………..…, . .

d) Bedrag van de voorheffing5 :

……………………………..…, . .

e) Vermindering ingevolge internationale overeenkomsten6 :
f)

Te betalen bedrag7 :

….……………………………, . .
…. ..………………………..…, . .

Datum van toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten :

Nr. 273S - 2009

-

1

…………………………………

VAK III. – Verkrijger(s) van de inkomsten8

Volgnr.

IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER
a) Naam en voornaam, of benaming
b) Straat en nummer/bus
c) Land, postnummer en gemeente
2

BRUTO INKOMSTEN

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………

AFGETROKKEN
KOSTEN
a) forfaitaire
b) werkelijke
4

GESTORTE
ROERENDE
VOORHEFFING

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

1

TOTALEN OF OVERDRACHTEN :

Nr. 273S - 2009

3

………………, . .

2

a) …………, . .
b) …………, . .

5

………….…, . .

VAK III. – Verkrijger(s) van de inkomsten8

Volgnr.

1

IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER
a) Naam en voornaam, of benaming
b) Straat en nummer/bus
c) Land, postnummer en gemeente
2

OVERDRACHTEN :

BRUTO INKOMSTEN

3

………………, . .

AFGETROKKEN
KOSTEN
a) forfaitaire
b) werkelijke
4

a) …………, . .
b) …………, . .

GESTORTE
ROERENDE
VOORHEFFING
5

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

………

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

TOTALEN OF OVERDRACHTEN :

………………, . .

a) …………, . .
b) …………, . .

………….…, . .

Aantal bladzijden van het 273S-tussenblad dat aan deze aangifte werd toegevoegd : …….
Alle attesten die betrekking hebben op verminderingen ingevolge internationale overeenkomsten waarmee
rekening werd gehouden voor de bepaling van de roerende voorheffing in het kader van deze aangifte zijn in
het bezit van de belastingschuldige van de voorheffing.
VOOR ECHT VERKLAARD :

………………………….….…, …………………………
Handtekening van de belastingschuldige of van zijn
gevolmachtigde

Nr. 273S - 2009

3

VERWIJZINGEN
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Bedoeld zijn de inkomsten zoals bepaald in art. 17, § 1, 5° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), met name de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie
van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de
wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige
bepalingen in het buitenlands recht.
Dat bedrag stemt overeen met het bedrag dat vermeld is onder “TOTALEN” van kolom 3 van Vak III
(dat, in voorkomend geval, zal voorkomen op het laatste 273S-tussenblad dat bijgevoegd is aan deze
aangifte). Het gaat om het totale bedrag van de inkomsten zoals bedoeld in verwijzing (1), zonder
rekening te houden met de drempel van 37.500 EUR (51.920 EUR voor het aj. 2010) zoals bedoeld in
art. 37, 2e lid, WIB 92.
Dat bedrag stemt overeen met de som van de bedragen die vermeld zijn op de regels a) en b) onder
“TOTALEN” van kolom 4 van Vak III (die, in voorkomend geval, zullen voorkomen op het laatste 273Stussenblad dat bijgevoegd is aan deze aangifte).
Gelet op het bericht van de Minister van Financiën dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 9.12.2008 worden voor alle roerende inkomsten zoals bedoeld in art. 17, § 1, 5°, WIB 92, bij
gebrek aan bewijskrachtige gegevens met betrekking tot de werkelijke kosten, twee schijven van
forfaitaire kosten ingevoerd :
• 1e schijf:
50% van de verkregen bruto-inkomsten tot een bedrag van 10.000 EUR
(13.840 EUR voor het aj. 2010);
• 2e schijf:
25% van de verkregen bruto-inkomsten van 10.000 EUR tot 20.000 EUR
(27.690 EUR voor het aj. 2010).
Boven 20.000 EUR (27.690 EUR voor het aj. 2010) kunnen geen forfaitaire kosten worden
afgetrokken.
Het belastbaar bedrag stemt in principe overeen met het verschil tussen het brutobedrag van de
inkomsten en de aftrekbare kosten (werkelijke of forfaitaire); het wordt in euro vastgesteld en afgerond
op de cent.
De aanslagvoet van de roerende voorheffing is vastgesteld op 15% (zie art. 269, 1e lid, 1°, WIB 92).
De roerende voorheffing wordt in euro gevestigd en afgerond op de cent.
De inkomsten waarvoor, krachtens overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting, dadelijk
een vermindering van roerende voorheffing aan de bron wordt toegepast, moeten in het bedrag van de
toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten (regel a) en in het belastbaar bedrag (regel c) worden
begrepen. Op regel e) het verschil vermelden tussen het bedrag van de voorheffing die tegen 15% is
berekend en het bedrag verkregen door toepassing van het in voormelde overeenkomsten bepaalde
verminderde tarief (de door de verkrijgers onderschreven aanvragen om vermindering en de
gedetailleerde berekening van de op regel e) vermelde som bijvoegen).
Dat bedrag is gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de in principe verschuldigde roerende
voorheffing (regel d) en het bedrag van de vermindering verkregen op basis van de bepalingen van de
overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting (regel e).
Het stemt overeen met het bedrag dat vermeld is onder “TOTALEN” van kolom 5 van Vak III (dat, in
voorkomend geval, zal voorkomen op het laatste 273S-tussenblad dat bijgevoegd is aan deze
aangifte).
De verkrijgers van de inkomsten moeten worden gerangschikt volgens de volgende methode :

Stap

Omschrijving

1

Rangschik de verkrijgers in België per postnummer, te beginnen met het
laagste postnummer.
Rangschik de verkrijgers met hetzelfde postnummer in België telkens in
alfabetische volgorde.
Groepeer de verkrijgers in het buitenland per land en rangschik
vervolgens de landen in alfabetische volgorde.
Rangschik de verkrijgers uit hetzelfde land in alfabetische volgorde na de
bestemmelingen in België.
Nummer elke verkrijger, zonder onderbreking, te beginnen met het cijfer
1 (zie kolom 1).

2
3
4
5

Indien de verkrijger een rechtspersoon is, vermeld de benaming gevolgd door de juridische vorm (vb.:
Dubois BVBA); de rangschikking zal worden uitgevoerd op basis van de benaming.
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