Attest Roerende Voorheffing - niet-inwoners
Identiteit

$$

O De heer

O Mevr.

O Mejuffrouw

Naam ...................................................................................................................................................... Voornaam ...........................................................................................
Rekeninghouder bij Keytrade Bank van volgende rekeningnummer : BE abbc - abbc - abbc

Wettelijk adres*

$$

Straat ........................................................................................................................................................................................................................ Nr ............... Bus ..............
Postcode ............................... Gemeente .................................................................................................................. Land .............................................................................
Vermeld hieronder AL uw fiscale woonplaatsen en overeenkomstige Fiscale Identificatienummers (FIN)1
Fiscale woonplaats ........................................................................................................................................................ FIN .............................................................................
Fiscale woonplaats ........................................................................................................................................................ FIN .............................................................................

Attest

$$

De cliënt bevestigt hierdoor dat hij de vrijstelling van roerende voorheffing vraagt betreﬀende:
• Dividenden en andere inkomsten verspreid door een Belgische beleggingsvennootschap2 (art. 106§7 en art. 117§6 AR/CIR 92) ;
• Inkomsten van obligaties, kasbons en andere soortgelijke instrumenten3 (art. 107 §2, 5°, ben 10°, 113 §3, c en art. 118 §1, 1° AR/CIR 92) ;
• Inkomsten van gelddeposito’s (art. 110, 4°, b en 117§6 AR/CIR 92) ;
• Buitenlandse roerende inkomsten (art. 230, 2° CIR 92).
De cliënt bevestigt ook :
1. geen Belgisch inwoner te zijn :
		
a. niet zijn (haar) woonplaats of zetel van zijn (haar) fortuin in België te hebben;
		
b. niet haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting, zetel van bestuur of beheer in België te hebben;
2. dat hij (zij) eigenaar of vruchtgebruiker is van de productieve kapitalen ;
3. dat voor zover hij (zij) een professionele activiteit in België uitoefent hij (zij) de kapitalen in depot bij Keytrade Bank niet gebruikt voor die
professionele activiteit.
De cliënt verbindt er zich toe aan de Bank onmiddellijk elke wijziging te melden die de juistheid van dit attest zou aantasten.
$$

Handtekenning

Gedaan te ....................................................................................................................................................................................... op ................................................................
Handtekening van de rekeninghouder

Handtekening in overeenstemming met de identiteitskaart

* Belangrijke informatie
Gelieve een officieel document van woonplaats toe te voegen. Gelieve op te merken dat als uw wettelijk adres anders is dan uw fiscaal adres,
vragen we u om bewijs van beide toe te voegen. Het document moet:
• worden afgeleverd door een overheidsinstantie van de woonplaats (ambassade, consulaat, gemeente, enz.),
• in het Engels, Nederlands of Frans zijn,
• uw adres vermelden

1- Als u uw FIN niet kent, bezoek de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl of de website van de OESO
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/ of contacteer de belastingadministratie van uw fiscale
woonplaats.
2 - Gelieve op te merken dat dit niet toepasbaar is voor dividenden die de beleggingsvennootschap zelf ontvangen heeft van een binnenlandse vennootschap.
3 - Gelieve op te merken dat dit niet toepasbaar is voor inkomsten uit instrumenten die onder het X / N-stelsel vallen.
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Gelieve een duidelijke kopie (recto-verso) van uw identiteitsbewijs of paspoort toe te voegen.

