ArtikeL 269
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De tekst van art. 269, § 1,
is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014.
(Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S.
16.07.2014
De rechtspersonen die op 16.07.2014 een functie uitoefenen van lid van het
wettelijk bestuursorgaan van een vennootschap of van een vastgoedbevak die een
vergunning aLs gereglementeerde vastgoedvennootschap aanvraagt, of van de
zaakvoerder van deze vennootschap of vastgoedbevak die de vorm heeft
aangenomen van een CVA, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het
verstrijkt.
Dit is ook van toepassing op de EBVBAs die op 16.07.2014 belast waren met de
effectieve leiding van een vastoedbevak.
Tot het verstrijken van de bedoelde mandaten moet de vaste vertegenwoordiger
permanent over de voor de uitoefening van zijn functie vereiste professionele
betrouwbaarheid en passende deskundigheid beschikken. (Art. 109, W 12.05.2014)
B.S. 30.06.2014.
[De voorziene voorwaarde van 8opct. wordt teruggebracht tot 60pct. voor de
inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gestetd in 2013 en 2014, wanneer
de dividenden uitgekeerd worden door een vennootschap die genoot van de totale
verzaking van de inning van RV (art. 106, § 8, KB/W1B92) zoals die maatregel
bestond op 31.12.2012. (Art. 95, W 27.12.2012) B.S. 31.12.2012. Dit blijft van
toepassing op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen die voortkomen uit
de vergunning van een vastgoedbevak als gereglementeerde vatgoedvennootschap,
bedoeld in Hoofdstuk V W 12.05.2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen. (Art. 97, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014]
§ 1. De aanslagvoet van de roerende voorheffing is vastgesteld
1 op 25 pct. voor inkomsten van roerende goederen en kapitalen, andere dan deze
bedoeld in de bepalingen onder 2° tot 4° en 7°, alsmede voor in artikel 90, 5° tot 7°,
vermelde diverse inkomsten;
2° op 15 pct. voor de inkomsten uit in artikel 21, 5°, bedoelde spaardeposito’s, en in
zoverre zij, wat de inkomsten betaald of toegekend aan natuurlijke personen betreft,
meer bedragen dan dein artikel 21, 5°, bepaalde grenzen;
3° tegen een aanslagvoet van 15 pct., de dividenden die worden uitgekeerd door een
eleggingsvennootschap met vast kapitaal bedoeld in de artikelen 20, eerste lid, en
122, § 1, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van colLectief
beheer van beleggingsportefeuitles, die als uitsluitend doel heeft de collectieve
belegging in de in artikel 7, eerste lid, 5°, van deze wet bedoelde categorie
vastgoed”, door een in boek 3 van deze wet bedoelde beteggingsvennootschap van
gelijke aard, of door een gereglementeerde vastgoedvennootschap, of deze
beleggingsvennootschap of gereglementeerde vastgoedvennootschap haar effecten
openbaar aanbiedt in België of niet, voor zover door de betrokken lidstaat een
uitwisseling van inlichtingen wordt georganiseerd overeenkomstig artikel 338 of een
gelijkaardige reglementering, in zoverre tenminste 80 pct. van het vastgoed in de zin

van artikeL 2, 20°, van het koninkLijk bestuit van 7december2010 met betrekking tot
vastgoedbevaks of, voor wat betreft de gereglementeerde vastgoedvennootschap, van
artikeL 2, 5° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de geregtementeerde
vastgoedvennootschappen, rechtstreeks door deze beteggingsvennootschap of door
deze geregtementeerde vastgoedvennootschap belegd is in onroerende goederen die in
een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gelegen en uitsluitend ats
woning aangewend worden of bestemd zijn. Voor de toepassing van deze voorwaarde
verstaat men onder “woning’ zowet een eengezinswoning als een gebouw voor
cotlectieve bewoning zoals een flatgebouw of een rusthuis.
4° op 15 pct., voor de eerste schijf die overeenkomt met het in artikel 37, tweede lid,
bepaalde bedrag van in artikel 17, §1, 5°, vermetde inkomsten verkregen uit de cessie
of concessie van auteursrechten en naburige rechten, atsook van wettelijke en
verplichte licenties;
5° ...;
6° op 15 of 25 pct., voor de in artikel 90, 11 bedoelde vergoedingen voor
ontbrekende coupon of voor ontbrekend lot, naargelang de toepasbare aanslagvoet op
de inkomsten van roerende goederen en kapitalen en op de in artikel 90, 6°, bedoetde
loten, waarop die vergoedingen betrekking hebben;
°,

7° op 15 pct. voor de inkomsten uit kasbonnen of termijndeposito’s die door
kredietinstellingen zijn aangeboden voor de financiering van een thematische
volkslening als bedoeld in de Wet van 26 december 2013 en op voorwaarde dat die
kasbonnen of termijndeposito’s beantwoorden aan de criteria en voorwaarden bepaald
in de genoemde wet.
§ 2. In afwijking van 51, 1 wordt het tarief van de roerende voorheffing op de
dividenden, met uitzondering van de in artikel 18, eerste lid, 2°ter, bedoetde
dividenden, verlaagd in zoverre dat:
°,

1 de vennootschap die deze dividenden uitkeert, een vennootschap is die op grond
van de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, als
kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het
belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan;
°

2° die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam;
3° die aandelen verworven zijn met nieuwe inbrengen in geld;
4° deze inbrengen in geld niet voortkomen uit de verdeling van belaste reserves die
overeenkomstig artikel 537, eerste lid, worden onderworpen aan een verlaagde
roerende voorheffing zoaLs bedoeLd in datzelfde lid;
5° deze inbrengen zijn gedaan vanaf 1juli 2013;
6° de belastingplichtige deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom
heeft behouden vanaf de kapitaalinbreng;
7° deze dividenden zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede
boekjaar of volgende na dat van de inbreng.

De roerende voorheffing bedraagt:
°

1 20 pct. voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverde[ing van het
tweede boekjaar na dat van de inbreng;
2° 15 pct. voor de dividenden verteend of toegekend uit de winstverdeling voor het
derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.
De vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal worden uitgesloten
van het voordeel van de maatregel, tenzij na de inbreng van het nieuw kapitaal het
maatschappeLijk kapitaaL van die vennootschap minstens gelijk is aan het minimaal
maatschappelijk kapitaal van een BVBA, als bedoeld in artikel 214, § 1, van het
Wetboek van vennootschappen.
De overdracht, in rechte lijn of tussen echtgenoten, van de aandelen ingevolge een
erfopvolging of schenking wordt geacht niet te hebben plaatsgehad voor de toepassing
van dein het eerste lid, 6°, vermetde voorwaarde inzake het ononderbroken behoud.
De overdracht, in rechte lijn of tussen echtgenoten, van de aandelen wordt evenmin
geacht te hebben plaatsgehad voor de toepassing van de voorwaarde van volle
eigendom wanneer die overdracht het gevotg is van
1) een wettelijke erfopvolging of een erfopvolging op een wijze die gelijkaardig is aan
de wettelijke erfvotging;
2) een ascendentenverdeling die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de
langsttevende echtgenoot.
De erfgenamen of begiftigden nemen de plaats in van de belastingplichtige inzake
de voordelen en verplichtingen van de maatregel.
De omruiling van aandelen ingevolge verrichtingen als vermeld in artikel 45 of de
vervreemding of verkrijging van aandelen ingevolge betastingneutrale verrichtingen als
vermetd in de artikelen 46, § 1, eerste lid, 2°, 211, 214, § 1, en 231, § 2 en 3, worden
geacht niet te hebben plaatsgevonden voor de toepassing van het eerste lid, 6°.
De verhogingen van het maatschappelijk kapitaal die tot stand komen na een
vermindering van het kapitaal georganiseerd vanaf 1 mei 2013 komen niet in
aanmerking voor het toekennen van het verlaagd tarief, behatve in de mate waarin de
verhoging van het maatschappelijk kapitaal de vermindering overstijgt, onverminderd
de toepassing van het derde lid.
De sommen die voortkomen uit een vanaf 1 mei 2013 georganiseerde vermindering
van het kapitaat van een vennootschap verbonden of geassocieerd met een persoon in
de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen, en die door
deze persoon worden geïnvesteerd in een verhoging van het kapitaal van een andere
vennootschap kunnen niet genieten van het voormeld verlaagd tarief.
Voor de toepassing van het vorig tid wordt onder “persoon” ook begrepen zijn
echtgenoot, zijn ouders en zijn kinderen wanneer deze persoon of zijn echtgenoot het
wettelijk genot van hun inkomsten hebben.

Als de vennootschap, die haar maatschappeLijk kapitaal verhoogd heeft in het kader
van deze maatregeL, later overgaat tot verminderingen van dat maatschappelijk
kapitaat, zullen deze verminderingen prioritair worden afgehouden van de nieuwe
kapitaLen.
De onderschreven sommen betreffende de verhoging van het maatschappelijk
kapitaal moeten voLLedig votstort zijn en er mogen bij die getegenheid geen preferente
aandelen worden gecreëerd.
VORIGE VERSIE(S)
Art.
269

•

art. 269, § 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.20 14. (Art. 96,
W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S.
16.07.20 14.
De rechtspersonen die op1 6.07.2014 een functie uitoefenen van lid van
het wettelijk bestuursorgaan van een vennootschap of van een
vastgoedbevak die een vergunning als gereglementeerde
vastgoedvennootschap aanvraagt, of van de zaakvoerder van deze
vennootschap of vastgoedbevak die de vorm heeft aangenomen van een
CVA, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt.
Dit is ook van toepassing op de EBVBA’s die op 16.07.20 14 belast waren
met de effectieve leiding van een vastgoedbevak.
Tot het verstrijken van de bedoelde mandaten moet de vaste
vertegenwoordiger permanent over de voor de uitoefening van zijn functie
vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid
beschikken. (Art. 109, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014.
[De voorziene voorwaarde van 80 pct. wordt teruggebracht tot 60 pct.
voor de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld in 2013 en
2014, wanneer de dividenden uitgekeerd worden door een vennootschap
die genoot van de totale verzaking van de inning van RV (art. 106, § 8,
KB/W1B92) zoals de maatregel bestond op 3 1.12.2012. (Art. 95, W
27.12.2012) B.S. 3 1.12.2012. Dit blijft van toepassing op de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen die voortkomen uit de
vergunning van een vastgoedbevak als gereglementeerde
vastgoedvennootschap zoals bedoeld in Hoofdstuk V van de Wet van
12.05.2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.
(Art. 97, W 12.05.20 14) B.S. 30.06.20 14]

•

art. 269, § 1,5°, is opgeheven vanaf 01.10.2014. (Art. 5, a,W 28.06.2013)
B.S. 01.07.2013

•

art. 269, § 1, 1° en 7° is van toepassing op de interesten betaald of
toegekend met ingang van 01.01.2014. (Art. 24, W 26.12.2013) B.S.
3 1. 12.20 13

•

art. 269, § 2 is ingevoegd en van toepassing op de inbrengen gedaan vanaf
01.07.2013. (Art. 5, b, W 28.06.2013) B.S. 01.07.2013. Elke wijziging die
vanaf 01.05.2013 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt

aangebracht, is zonder uitwerking.

•

art. 269 is van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of
betaalbaar gesteld vanaf 01.01.2013. (Art. 84, W 27.12.2012) B.S.
31.12.2012 [De voorziene voorwaarde van $0 pct. wordt teruggebracht tot
60 pct. voor de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld in
2013 en 2014, wanneer de dividenden uitgekeerd worden door een
vennootschap die genoot van de totale verzaking van de inning van de
roerende voorheffing als bedoeld in artikel 106, § 8, van het KB/WIB 92
zoals de maatregel bestond op 3 1.12.2012. (Art. 95, W 27.12.2012) B.S.
3 1. 12.2012.
art. 269, §1, 10 is van toepassing op de inkomsten betaald of toegekend
vanaf 01.01.2013. (Art. 10, W 21.12.2013) B.S. 31.12.2013

•

art. 269, eerste lid, 1°bis en derde lid, e) is van toepassing vanaf
30.12.2012. (Art. 53, 1° en 3°, W 13.12.2012) B.S. 20.12.2012

•

art. 269, eerste lid, 1°, 1°bis, 2°bis, 2°ter, 30, 5°, tweede, derde vijfde, elfde
en twaalfde lid, is van toepassing op de inkomsten toegekend of
betaalbaar gesteld vanaf 01.01.2012. (Art. 29, W 28.12.2011) B.S.
30.12.2011
art. 269, eerste lid, 5° is van toepassing op de interesten toegekend of
betaalbaar gesteld vanaf 01.01.2012. (Art. 53, 2° W 13.12.2012) B.S.
20.12.2012
Art. 269, eerste lid, 5° zoals gewijzigd bij art. 29, 6°, W 28.012.2011 en
art. 53, 2°, W 13.12.2012 is vernietigd door arrest nr. 7/2014 van het
Grondwettelijk Hof dd. 23.01.2014 en is opnieuw ingevoegd m.b.t.
inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 01.01.2012
tot 3 1.12.2012. (Art. 173, W 25.04.2014) B.S. 07.05.2014.

•

art. 269, derde lid, b), tweede streepje, en c) en d), inleidende zin en vierde
lid, is van toepassing vanaf 01.04.2011. (Art. 9$, KB 03.03.2011) B.S.
09.03.2011 en (Art. 50, W 14.04.2011) B.S. 06.05.2011

•

art. 269, derde lid, b), vierde lid, achtste lid, tiende lid en twaalfde lid, is
van toepassing vanaf 01.01.2008. (Art. 2, KB 07.12.2007) B.S.
12.12.2007 erratum B.S. 11.04.2008 en (Art. 148, 1° tot 3°, W
22.12.2008) B.S. 29.12.2008
-

•

art. 269, derde lid, d), lid 2 en 3, is van toepassing met ingang van
01.11.2007 wat de gelijkstelling bedoeld in artikel 269, derde lid, d,
laatste lid, WIE 1992 betreft. (Art. 62, W 22.12.2009) B.S. 3 1.12.2009

•

art. 269, eerste lid, 4°, en derde lid, c), is van toepassing met ingang van
01.01.2007. (Art. 326, W 27.12.2006) B.S. 28.12.2006 [Voor de
toepassing van de fiscale bepalingen worden de instellingen voor

collectieve beleggingen waarop de overgangsbepalingen van de wet van
20.07.2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggïngsportefeuilles van toepassing zijn, geacht vanaf 01.01.2007
onder het toepassingsgebied te vallen van de bepaling die overeenkomstig
hun statuut gebruikt wordt in het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992.].
•

art. 269, lid 1, 30, is van toepassing op vergoedingen voor ontbrekende
coupon of voor ontbrekend lot betaald of toegekend in uitvoering van
zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, afgesloten vanaf 01.02.2005. (Art. 58, W
15.12.2004) B.S. 01.02.2005

•

art. 269, derde lid, b), is van toepassing vanaf 10.01.2005. (Art. 375, W
27.12.2004) B.S. 3 1.12.2004

•

art. 269, lie lid, is van toepassing op de dividenden toegekend of
betaalbaar gesteld vanaf 01.01.2004. (Art. 36, W 09.07.2004) B.S.
15.07.2004

•

art. 269, le lid, 2° en 2°bis, is van toepassing op de inkomsten die zijn
toegekend of betaalbaar gesteld, of als dusdanig aan te merken, vanaf
01.01.2002 en voor zover, wanneer het gaat om verrichtingen als bedoeld
in artikel 209 van het WIB 92, de vereffening niet is afgesloten v66r
25.03.2002. (Art. 16, W 24.12.2002) B.S. 3 1.12.2002. Het Arbitragehof
(Arrest 109/2004 dd. 23.06.2004 B.S. 13.07.2004) vernietigt de
inwerkingtreding van art. 269, le lid, 2° en 2°bis, zoals ingevoerd door
art. 32, §1, eerste lid, W. 24.12.2002, in zoverre het de vereffenings- en
verkrijgingsuitkeringen die zijn toegekend of betaalbaar zijn gesteld véôr
01.01.2003 aan de roerende voorheffing onderwerpt. [De roerende
voorheffing als bedoeld in artikel 269, eerste lid, 2°bis van het WIE 92,
met betrekking tot de inkomsten die v66r 31.12.2002 zijn toegekend of
betaalbaar gesteld, of als zodanig zijn aan te merken, is, in afwijking van
artikel 412, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ten laatste betaalbaar
binnen de 15 dagen na 3 1.12.2002 en de aangifte van de inkomsten die
erop betrekking hebben moet ten laatste op dezelfde dag worden overlegd
in de vorm als bepaald in uitvoering van artikel 312 van hetzelfde
Wetboek. (Het Arbitragehof (Arrest nr. 110/2004 dd. 23 .06.2004 B.S.
13.07.2004) vernietigt deze bepaling zoals ingevoerd door art. 33, W
24.12.2002.)].
-

,

-

•

art. 269, 3e lid, e), is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2002.
(Art. 29, W 22.05.2001) B.S. 09.06.2001

•

art. 269, lid 10, is van toepassing op de verrichtingen die vanaf 06.02.2001
hebben plaatsgevonden. (Art. 10, W 25.04.2006) B.S. 28.04.2006

•

art. 269, laatste lid, is van toepassing met ingang van 28.07.200 1 op de
dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 01.01.2001 (Art. 24 en
25, W 19.07.2001) B.S. 28.07.2001 en 29.09.2001

•

art. 269, le lid, is van toepassing op de aandelen uitgeleend vanaf
14.04.1999. (Art. 58, W 10.03.1999) B.S. 14.04.1999

•

art. 269, 3e lid, d, is van toepassing op de vanaf 01.07.1997 toegekende of
betaalbaar gestelde dividenden. (Art. 33, W 10.02.1998) B.S. 21.02.1998

•

art. 269, le lid, 1°, 2e lid, 2°, 3e en 4e lid, is van toepassing op de vanaf
01.01.1996 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten. (Art. 13, W
20.12.1995) B.S. 28.12.1995

•

art. 269 is van toepassing op inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld
vanaf 01.01.1994 en, voor zover ze verband houden met in art. 269, 2e lid,
20, van het WIE 1992, bedoelde inkomsten, betrekking hebben op een
boekjaar dat aan het aanslagjaar 1995 of aan een later aanslagjaar is
verbonden. (Art. 31, W 24.12.1993 Art. 20, W 30.03.1994 Art. 42, W
22.12.1998) B.S. 3 1.12.1993

•

art. 269 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 174,
WIE Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992

