Attest Roerende Voorheﬃng
Belgische vennootschappen
Verzaking roerende voorheﬃng geïnd op dividenden betaald door een buitenlandse vennootschap.
(Toepassing van art. 106, §1, KB/WIB 92)
Attest opgesteld overeenkomstig artikel 117, § 11, KB/WIB 92 met betrekking tot dividenden betaald door een buitenlandse vennootschap wanneer de verkrijger wordt geïdentiﬁceerd als een Belgische vennootschap of een Belgische
inrichting van een vennootschap die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Identiteit van de verkrijger
De ondergetekende (statutair of contractueel vertegenwoordiger) :
De heer
Mevrouw

Juﬀrouw

Naam ....................................................................................................................... Voornaam .................................................................................
Wettelijke woonplaats: Straat ........................................................................................................................................... Nr ............... Bus .............
Postcode .............................................. Plaats ............................................................................................................................................................
Handelend voor rekening van :
Benaming en rechtsvorm : .........................................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer/BTW : B E
Maatschappelijke zetel : Straat ....................................................................................................................... Nr ....................... Bus .......................
Postcode .............................................. Plaats ............................................................................................................................................................
Rekeninghouder bij Keytrade Bank van de volgende eﬀectenrekening : 651Bevestigt dat de rekeninghouder
� een Belgische vennootschap of een Belgische inrichting van een vennootschap die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte is, als bedoeld in art. 106, § 1, KB/WIB 92 ;
� eigenaar of vruchtgebruiker is van de tegoeden die de dividenden voortbrengen,
en in die hoedanigheid op de door voormelde tegoeden voortgebrachte dividenden de verzaking geniet van de inning van de roerende
voorheﬃng.
De ondergetekende machtigt Keytrade Bank ertoe de voorschriften na te leven waaraan de verzaking van de inning der roerende voorheﬃng is
ondergeschikt, inzonderheid wat de mededeling aan de Administratie der directe belastingen betreft, van de hierboven vermelde inlichtingen en
van die welke verband houden met de dividenden opgebracht door de voormelde tegoeden.
De ondergetekende verbindt er zich toe aan de bank onmiddellijk elke wijziging te melden die de juistheid van dit attest zou aantasten.

Handtekening
Gedaan te ............................................................................................................................................................ op ..................................................
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