AANGIFTE BUITENLANDSE REKENINGEN BIJ CENTRAAL AANSPREEKPUNT NATIONALE BANK
Een belastingplichtige moet in de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting melding maken van de buitenlandse
rekeningen waarvan hij, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn
gevoegd, houder is geweest tijdens het belastbaar tijdperk, en van de landen waar deze rekeningen werden geopend.
Sinds aanslagjaar 2012 is de belastingplichtige wettelijk ook verplicht om deze buitenlandse rekeningen aan te
melden bij het centraal aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België. Maar gezien de modaliteiten van die
meldingsplicht pas in april 2015 werden vastgelegd, krijgt deze verplichting nu voor het eerst een praktische invulling.
Aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 (aangifte inkomsten 2011, 2012 en 2013)
Voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 kon de meldingsplicht nog niet uitgevoerd worden gezien de modaliteiten
daarvoor nog niet in orde waren. De belastingplichtigen die in die jaren in hun aangifte hebben aangeduid over zulke
rekeningen te beschikken, zullen in de loop van de maand juni 2015 een schrijven ontvangen van de fiscus om deze
meldingsplicht te vervullen.
Vanaf aanslagjaar 2015 (aangifte inkomsten 2014)
Gezien alle modaliteiten intussen wel in orde zijn zal de belastingplichtige zelf spontaan de aanmelding moeten doen
vooraleer zijn aangifte personenbelasting in te dienen. Daarenboven zal in de aangifte personenbelasting moeten
worden bevestigd dat de wettelijk bepaalde gegevens betreffende de rekening bij het CAP zijn gemeld.
Slechts één keer aanmelden bij het CAP
Een buitenlandse rekening moet slechts één keer aangemeld worden bij het CAP, dus niet jaarlijks. Indien er voor
een later jaar geen wijzigingen zijn, moet de belastingplichtige geen bijkomende melding verrichten. Concreet
betekent dit op vandaag dat een belastingplichtige die voor de aanslagjaren 2012, 2013 en/of 2014 na ontvangst van
een schrijven van de fiscus een passende aanmelding heeft gedaan, maar voor wie er in 2014 (aj. 2015) niets is
gewijzigd, voor aanslagjaar 2015 wel de aangifte volledig moet invullen (incl. de bevestiging dat de melding heeft
plaatsgevonden), maar voor aanslagjaar 2015 geen bijkomende aanmeldingsplicht heeft bij het CAP.
Wie moet de aanmelding doen ?
De aanmelding moet gebeuren door de belastingplichtige zelf of door zijn lasthebber. In concreto gaat het om
elkeen die in de aangifte personenbelasting het bestaan moet vermelden van een buitenlandse rekening, dus (o.a.) :
- Elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner afzonderlijk;
- Elke ouder afzonderlijk voor een rekening van een (niet-ontvoogd) minderjarig kind waarvan die ouder het
wettelijk genot van de inkomsten heeft;
- Het kind zelf van zodra het meerderjarig wordt;
- Elke medehouder van een rekening (bv. erfgenamen, maatschap, mede-eigenaars, enz.).
Welke rekeningen moeten aangemeld worden ?
Het gaat om alle rekeningen van elke aard bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling
die beroepshalve financiële diensten verlenen van dezelfde aard als de gelijkaardige in België gevestigde instellingen.
Onder rekening moet worden verstaan : elke specifieke onderverdeling in het boekhoudplan van de instelling die tot
stand is gekomen ten gevolge van het sluiten van een bancaire of financiële overeenkomst met de belastingplichtige,
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alleen of gemeenschappelijk met andere personen, en die het mogelijk maakt op een individuele basis de stromen
en saldi van monetaire of financiële activa te registreren en op te volgen welke door de betrokken instelling worden
bewaard voor rekening van deze belastingplichtige, alleen of samen met andere personen, of die door de betrokken
instelling ter beschikking van deze laatsten worden gesteld.
Voorbeelden :
- Wel : effectenrekeningen, een rekening bij een buitenlands bijkantoor van een Belgische instelling, Paypalrekeningen waarop tegoeden voor de belastingplichtige worden bewaard voor een langere periode dan strikt
noodzakelijk voor de uitvoering van betalingen;
- Niet : een rekening bij een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse instelling, Paypal-rekeningen uitsluitend
gebruikt voor (terug)betalingen van via internet gesloten (niet-beroepsmatige) transacties.
Welke gegevens melden ?
Volgende gegevens moeten meegedeeld worden :
- Naam en voornaam belastingplichtige;
- Rijksregisternummer of, bij gebreke hiervan, het identificatienummer toegekend bij de Kruispuntbank van de
sociale zekerheid;
- (IBAN-)nummer van de rekening;
- Naam van de buitenlandse instelling en BIC-code (of, bij gebreke daarvan, het volledig adres);
- Land waar de rekening is geopend;
- Voor aanslagjaar 2012, 2013 en 2014 : aanduiding van het belastbaar tijdperk waarin de belastingplichtige
titularis was van de rekening;
- Bij beëindiging van het wettelijk genot van de ouders in verband met een rekening van een kind : het laatste
belastbaar tijdperk waarin de inkomsten van de kinderen gevoegd werden bij deze van de ouders;
- Bij afsluiting van een buitenlandse rekening die eerder aan het CAP werd meegedeeld : de datum van afsluiting.
Hoe de aanmelding uitvoeren ?
De aanmelding bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (NBB) kan :
- Elektronisch via de website www.cappcc.be met uw elektronische identiteitskaart, pincode en kaartlezer;
- Op papier via een een formulier beschikbaar op de website van de NBB (of toegestuurd op eenvoudig verzoek).
Registratie, bevestiging, bewaring
De NBB registreert en bevestigt de ontvangstdatum van de aanmelding. Deze bevestiging gebeurt :
- Ofwel onmiddellijk per kerende in geval van elektronische aanmelding;
- Ofwel schriftelijk binnen de dertig kalenderdagen in geval van aanmelding op papier.
De NBB bewaart de gegevens :
- Van een welbepaalde rekening tot het verstrijken van het achtste jaar dat volgt op het jaar waarin de rekening
werd afgesloten;
- Van de belastingplichtige tot het verstrijken van het achtste jaar dat volgt op het jaar waarin de laatste van de
rekeningen die op zijn naam werden aangemeld werden afgesloten.
Raadpleging gegevens door de fiscus
De fiscus kan de gegevens maar raadplegen onder de voorwaarden en modaliteiten die reeds gekend zijn voor het
raadplegen van informatie bij een bank (o.a. eerst info vragen bij de belastingplichtige zelf, aanwijzingen van
belastingontduiking of indiciaire afrekening, ambtenaar moet minstens de graad van directeur hebben, enz.).
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Deze tekst werd het laatst bijgewerkt op 01/06/2015.
Heeft u omtrent bovenstaand artikel vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Steven Maes, accountant – belastingconsulent
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