
Alleen wie honderdduizenden euro’s op een spaarrekening heeft staan of geld leende 

aan een startende onderneming moet dat in zijn belastingaangifte opbiechten.
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DE JUISTE CODES 

● Gereglementeerde

spaardeposito’s

Hebt u meer dan 980 euro intresten 

opgestreken op een gereglemen-

teerde spaardeposito, dan moet u 

het surplus melden in vak VII onder 

de titel ‘A. Inkomsten van kapitalen 

(…)’ bij de rubriek ‘2. Verplicht aan 

te geven inkomsten’ en de code 

1151/2151. 

● Recupereren van roerende 

voorhefing

Om de roerende voorhefing te re-

cupereren geeft u het bedrag aan 

in vak VII onder de titel ‘A. Inkom-

sten van kapitalen (…)’ bij de ru-

briek ‘1. Niet verplicht aan te geven 

inkomsten (…)’ bij de codes van het 

toegepaste tarief van de roerende 

voorhefing.

● Lening aan startende kleine 

vennootschappen

U geeft het aantal in 2021 lopende 

leningen aan in vak XIII onder de ti-

tel ‘D. Leningen aan startende klei-

ne vennootschappen’ bij de code 

1088/2088.

H
ebt u intresten of divi-
denden geïnd via een 
Belgische financiële 
instelling? Bij de uitbe-
taling zal uw bankier 
roerende voorheffing 

inhouden. Dat gebeurt zowel op Belgische 
als op buitenlandse spaar- en beleggings-
producten die via een Belgische financiële 
instelling worden ontvangen. 

Moet ik Belgische beleg-
gingsinkomsten in mijn 
belastingaangifte opnemen?

De ingehouden roerende voorheffing is een 
bevrijdende eindbelasting, wat betekent 
dat u definitief hebt afgerekend met de fis-
cus. U moet die inkomsten niet langer op-
nemen in uw jaarlijkse belastingaangifte.

Van de intresten op een gereglementeer-
de spaarrekening is doorgaans geen roe-
rende voorheffing ingehouden, maar toch 
moet u die niet aangeven. Dat heeft alles te 
maken met de belastingvrijstelling voor 
intresten op een gereglementeerde spaar-
rekening tot een bedrag van 980 euro. Een 
gereglementeerde spaarrekening voldoet 
aan voorwaarden die betrekking hebben 
op onder meer de rentevoet, beperkingen 
op het vlak van verrichtingen en de bereke-
ningswijze van de vergoedingen. Door de 
ultralage rente zullen maar weinig mensen 
meer dan 980 euro intresten opstrijken.

Als u meer dan 980 euro intresten op 
hetzelfde spaarboekje krijgt, zal uw bank 
automatisch 15 procent bevrijdende roeren-
de voorheffing inhouden op het surplus en 
is er ook geen aangifteplicht. Alleen als u 
spaarboekjes bij verschillende financiële 
instellingen hebt, moet u spontaan het deel 
van de intresten boven 980 euro opnemen 
in uw belastingaangifte. Daarop betaalt u 
dan 15 procent belastingen.

Kan ik de betaalde roerende 
voorhefing recupereren? 

Alleen wie geen belastingen moet betalen, 
kan de eerder betaalde roerende voorhef-
fing terugvorderen. Dat is het geval als uw 
inkomsten lager zijn dan de belastingvrije 
som (zie blz. 16 - hoe meer kinderen, hoe min-
der belastingen). 

Voor kinderen is die optimalisatiemo-
gelijkheid er alleen vanaf de leeftijd van 
18 jaar. De roerende inkomsten van min-
derjarige kinderen zijn een inkomen van 
de ouders. 

Hoe benut ik de belasting-
vrijstelling voor leningen aan 
startende kleine vennoot-
schappen?

Hebt u geld uitgeleend aan een startende 
kleine vennootschap via een erkend crowd-
fundingplatform? De ontvangen intresten 
op de eerste ontleende schijf van 15.630 
euro zijn belastingvrij. Begin april hadden 
acht Belgische platformen een erkenning: 
Beebonds, Bolero Crowdfunding, Ecco 
Nova, LITA.co, Look&Fin, Socrowd, Spreds 
en WinWinner.� ■

Alleen wie geen
belastingen moet
betalen, kan de eerder 
betaalde roerende
voorhefing 
terugvorderen

Wat met cryptomunten en de efectentaks 2.0?

Wordt de winst op cryptomunten belast? En wordt u getrofen door

de solidariteitsbijdrage, zeg maar de efectentaks 2.0? U leest er alles over op 

www.netto.be/cryptomunten en www.netto.be/solidariteitsbijdrage.
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