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Artikel 307, WIB 92

(art. 179, KB/WIB 92)

Art. 307, § 1, 1e lid, treedt in werking op 16.05.2014 (art. 8 en art. 99, 1e lid, W 
25.04.2014 - B.S. 16.05.2014)

Art. 307, § 1, 2e lid, treedt in werking op 17.05.2014 (art. 175, W 25.04.2014 - B.S. 
07.05.2014)

[In afwijking van artikel 307, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek:

a) moeten de belastingplichtigen, binnen twee maanden te rekenen vanaf de derde dag 
volgend op de door de Federale Overheidsdienst Financiën toegezonden uitnodiging tot 
mededeling van de vereiste gegevens en ten vroegste binnen twee maanden vanaf 1 
november 2014, de gegevens betreffende de buitenlandse rekeningen waarvan het bestaan, 
overeenkomstig artikel 307, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, is aangegeven in de 
aangifte in de personenbelasting voor de aanslagjaren 2012 tot 2014, mededelen aan het in 
artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde centraal 
aanspreekpunt;

b) bevat het formulier van de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 geen 
rubrieken om te bevestigen dat de in a) vermelde gegevens bij het in het genoemde artikel 
322, § 3, bedoelde centraal aanspreekpunt zijn aangemeld (art. 177, W 25.04.2014 - B.S. 
07.05.2014)]

§ 1. De aangifte wordt gedaan op een formulier waarvan het model door de Koning wordt 
vastgesteld en dat wordt uitgereikt door de dienst die daartoe door de administrateur-
generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen werd 
aangewezen.

De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van rekeningen 
van elke aard waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan, 
overeenkomstig artikel 126, § 4, de inkomsten bij die van de ouders worden gevoegd, op 
enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk, titularis zijn geweest bij een in het 
buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land of de landen waar 
die rekeningen geopend zijn geweest. Ten laatste gelijktijdig met de indiening van de 
aangifte waarin het bestaan van in dit lid bedoelde buitenlandse rekeningen wordt vermeld, 
moeten de nummers van die rekeningen, de benaming van de bank-, wissel-, krediet- of 
spaarinstelling en het land of de landen waar die rekeningen geopend zijn geweest, worden 
gemeld bij het in artikel 322, § 3, bedoelde centraal aanspreekpunt, tenzij die melding reeds 
is gebeurd in een vorig aanslagjaar. De Koning bepaalt de nadere regels voor deze 
mededeling en de bewaringstermijn van de bedoelde gegevens. Het formulier van aangifte 
in de personenbelasting bevat de nodige rubrieken om het bestaan van buitenlandse 
rekeningen te melden en om te bevestigen dat de nummers van die rekeningen zijn 
aangemeld bij het genoemde aanspreekpunt.

De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van de door de 
belastingplichtige of zijn echtgenoot alsmede door de kinderen waarover hij overeenkomstig 
artikel 376 van het Burgerlijk Wetboek het ouderlijk gezag uitoefent, individueel gesloten 
levensverzekeringsovereenkomsten bij een in het buitenland gevestigde 
verzekeringsonderneming en van het land of de landen waar deze overeenkomsten 
afgesloten werden.

Page 1 of 3Fisconetplus

10/04/2015http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=printSelectedDocuments...



De jaarlijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van een 
juridische constructie waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenote of de kinderen van wie 
hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft overeenkomstig artikel 376 van het Burgerlijk 
Wetboek, hetzij een oprichter van de juridische constructie is, zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 
14°, hetzij bij zijn weten op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel 
begunstigde is van een juridische constructie.

De belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of, overeenkomstig 
artikel 227, 2°, aan de belasting van niet-inwoners, zijn gehouden aangifte te doen van alle 
betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks hebben gedaan aan personen gevestigd in 
een Staat die:

a) ofwel gedurende het volledige belastbaar tijdperk waarin de betaling heeft 
plaatsgevonden, door het Mondiaal Forum van de OESO inzake transparantie en uitwisseling 
van inlichtingen, na een grondige beoordeling van de mate waarin de OESO-standaard op 
het gebied van uitwisseling van inlichtingen in deze Staat is toegepast, werd aangemerkt als 
een Staat die niet effectief of substantieel deze standaard toepast;

b) ofwel voorkomt op de lijst van Staten zonder of met een lage belasting.

Voor de toepassing van het vijfde lid wordt onder Staat zonder of met een lage belasting 
verstaan een Staat waarvan het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting lager is dan 
10 pct.

De lijst van Staten zonder of met een lage belasting wordt bepaald bij een koninklijk besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Deze lijst wordt herzien bij koninklijk besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De in het vijfde lid bedoelde aangifte moet slechts worden gedaan voor zover het totaal van 
de betalingen die tijdens het belastbaar tijdperk werden gedaan, een minimum bedrag van 
100.000 EUR bereikt. De aangifte wordt gedaan op een formulier waarvan het model door 
de Koning wordt vastgesteld en gevoegd bij de in artikel 305, eerste lid, bedoelde aangifte.

§ 2. Het formulier wordt ingevuld overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, 
gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend.

Wanneer de belastingplichtige zijn aangifte, tijdens een bezoek ten kantore of op een tot dat 
doeleinde door de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën 
vastgestelde plaats, met behulp van een ambtenaar van die administratie indient, moet hij 
de in het eerste lid bedoelde waarmerking, dagtekening en ondertekening aanbrengen op 
een van de twee exemplaren die de ambtenaar heeft gemaakt nadat hij de door de 
belastingplichtige aangegeven inkomsten en andere gegevens heeft ingebracht in de 
computerbestanden van de administratie via tax-on-web. Het aldus gewaarmerkte, 
gedagtekende en ondertekende exemplaar wordt ofwel overhandigd aan de voornoemde 
ambtenaar, ofwel toegestuurd aan de dienst die voorkomt op het genoemde 
aangifteformulier. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie ten 
behoeve van de belastingplichtige.

§ 3. De bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de overlegging in het formulier wordt 
gevraagd, vormen een integrerend deel van de aangifte en moeten worden bijgevoegd.

Afschriften moeten eensluidend met het oorspronkelijk stuk worden verklaard; andere bij de 
aangifte gevoegde stukken moeten worden gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend, 
behoudens indien zij uitgaan van derden.

De nomenclatuur en het model van de in het eerste lid bedoelde bescheiden, opgaven en 
inlichtingen worden vastgesteld in overleg met de meest representatieve organisaties uit de 
nijverheid, de landbouw, de handel en het ambachtswezen en de meest representatieve 
werknemersorganisaties.

§ 4. De aangifte moet worden teruggezonden of afgegeven aan de dienst die op het 
formulier is vermeld. De aangifte in de personenbelasting moet worden teruggezonden aan 
de dienst die op het formulier is vermeld.
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§ 5. De belastingplichtige kan onder de door de Koning bepaalde voorwaarden de in het 
aangifteformulier gevraagde gegevens eveneens verstrekken bij middel van 
computerafdrukken of van elektronische informatiedragers.

[historische versies]
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