Belastingdienst

Aangifte

Dividendbelasting
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u aangifte voor de dividendbelasting.
Als vennootschap houdt u deze belasting in op het moment dat
u dividend beschikbaar stelt. Het gaat dan om de opbrengst van
aandelen, winstbewijzen en hybride geldleningen. Ook houdster
coöperaties kunnen dit formulier gebruiken om aangifte voor de
dividendbelasting te doen. Gebruik 1 aangifteformulier voor alle
aandeelhouders.

		Let op!
		Als uw vennootschap geen dividendbelasting hoeft in te houden,
doet u geen aangifte. Als wij u dit formulier hebben toegestuurd,
moet uw wel aangifte doen. Ook als u denkt geen dividend
belasting in te hoeven houden.
Hoe betaalt u?
Maak voor iedere aangifte afzonderlijk het bedrag over op
rekeningnummer nl26 ingb 0000 4412 90 van de Belastingdienst
in Apeldoorn. Vermeld altijd het aangiftenummer dat u hieronder
zelf samenstelt bij ‘Uw aangiftenummer’.

Aangifte invullen en opsturen
Vul de bedragen in hele euro’s in. U mag daarbij afronden in uw
voordeel. Hebt u op het formulier niet voldoende ruimte voor het
invullen van uw gegevens? Ga dan verder op een bijlage.

Betaalt u vanuit een land dat niet meedoet aan SEPA?
Vermeld dan de volgende bic-code: ingbnl2a

Vul het formulier op uw computer in, druk het af en stuur het
ondertekend naar:
Belastingdienst/Centrale Invoer
Antwoordnummer 21030
6400 XD Heerlen

Bent u het niet eens met de aangifte?
Bent u het niet eens met het bedrag van de aangifte dat u hebt
betaald? Kijk op belastingdienst.nl/bezwaar wat u dan kunt doen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl.

Aangifte doen en betalen
U moet aangifte doen en betalen binnen 1 maand na de dag waarop
het dividend beschikbaar is gesteld. Doet u uw aangifte niet of niet
op tijd? Dan kunt u een boete krijgen. Betaalt u niet of niet op tijd?
Dan kan er een naheffingsaanslag volgen. Ook daarvoor kunt u een
boete krijgen.
Gegevens vennootschap
Naam vennootschap
Adres
Postcode en plaats				
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Vult u de aangifte niet in
op de computer? Stel dan
hiernaast zelf uw aangifte
nummer samen.
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Vakje 01 t/m 09:	Vul uw RSIN/fiscaal nummer in. Als uw nummer minder dan 9 cijfers heeft, dan vooraan
aanvullen met nullen.
Vakje 10 t/m 12: Hier staat de vaste waarde ‘DIB’.
Vakje 13 t/m 16: Vul in het jaar waarin het dividend beschikbaar is gesteld (jaar van vraag 2a).
Vakje 17 t/m 18: Vul in de maand waarin het dividend beschikbaar is gesteld (maand van vraag 2a).
Vakje 19 t/m 20:	Vul het volgnummer in. Dit stelt u als volgt samen: ‘01’ bij de 1e aangifte in de maand
van dividenduitkering, ‘02’ bij de 2e aangifte in de maand van dividenduitkering, enzovoorts.
U hebt uw aangiftenummer ook nodig als u het bedrag van deze aangifte betaalt.

*170013701*
1 7 0 0 1 3 7 0 1

17 001 37 01

Uw aangiftenummer

Vul hier uw RSIN/fiscaal nummer in.

1
1a

02 van 06

Aandelen

€

Gestort aandelenkapitaal
Let op! Kwalificerende lidmaatschapsrechten van een coöperatie worden in de dividendbelasting gelijkgesteld
met aandelen. Deze geven recht op ten minste 5% van de winst of een eventuele liquidatie-uitkering.
Uitkeringen

2a

Op welke datum heeft uw vennootschap
dividend beschikbaar gesteld?

2b

Over welk boekjaar heeft uw vennootschap
dividend beschikbaar gesteld?

2c

Waaruit wordt het dividend uitgekeerd?
Kruis aan en vermeld het (gebruteerde) bedrag.

2d
2e

											
Let op! Het gaat om de dag waarop het dividend
–
–
		
beschikbaar is gesteld en niet om de dag waarop
het dividend is uitbetaald.

 Uit de winst (reserves). Wordt het
dividend alleen uit de winst uitgekeerd?
Ga dan verder met vraag 3a.
Uit de agioreserve

Let op!
Het omrekenen van nettobedragen naar brutobedragen (bruteren) is verplicht
als de vennootschap de dividendbelasting voor eigen rekening neemt.

Totaalbedrag uitkering
Waaruit bestond de uitkering
uit de agioreserve?
Kruis aan en vermeld het bedrag.

€

+
€

Bonusaandelen ter waarde van

€

Geld

€
€

2f

Hoe groot is de agioreserve na de uitkering?

2g

Overige vergoedingen voor kapitaalverstrekking door houdstercoöperaties

3

€



€

Uitkeringen waarop geen dividendbelasting wordt ingehouden

3a

Keert de vennootschap dividend uit waarop
geen dividendbelasting hoeft te worden
ingehouden?

3b

Hoeveel is de uitkering?

3c

Waarom hoeft de vennootschap geen
dividendbelasting in te houden?

Nee. Ga verder met vraag 4.
Ja

€
 Er is sprake van de deelnemingsvrijstelling (artikel 4, lid 1, onderdeel a).
 Er is sprake van een fiscale eenheid (artikel 4, lid 1, onderdeel b).
 De vennootschap is een aangewezen bank- of beleggingsinstelling (artikel 4, lid 5).
 Het gaat om uitkeringen door beleggingsinstellingen voor lijfrente- of
stamrechtbeleggingsrechten (artikel 4, lid 6).
 Het gaat om een vrijgestelde inkoop van aandelen (artikel 4c).
 Het gaat om inkoop van eigen aandelen door een beleggingsinstelling (artikel 4d).
 Het gaat om een vererfd aanmerkelijk belang (artikel 4e).
 Het gaat om een indirecte overdracht van aandelen of winstbewijzen die bij een
aanmerkelijk belang horen (artikel 4f).

Vermeld de volgende gegevens bij vraag 9 ‘Aanvullende informatie’ of op een bijlage:
– bij de deelnemingsvrijstelling of een fiscale eenheid: voor iedere ontvanger naam, adres en bedrag van de uitkering
– bij een vrijgestelde inkoop van aandelen: de inkoopbedragen (inclusief daarin opgenomen kapitaal) per soort ingekochte aandelen
– bij inkoop van eigen aandelen door een beleggingsinstelling: de grondslag voor de inhouding
Let op! Is de uitkering gedeeltelijk vrijgesteld? Gebruik voor dat deel het opgaafformulier ‘Vrijgestelde uitkeringen aan buitenlandse
gerechtigden in deelnemingssituaties’.

*170013702*
1 7 0 0 1 3 7 0 2

17 001 37 02

2

Vul hier uw RSIN/fiscaal nummer in.

4

03 van 06

Uitkeringen met 15% ingehouden dividendbelasting

4a

Keert de vennootschap dividend uit waarop
15% dividendbelasting wordt ingehouden?

4b

In welke vorm wordt het dividend uitgekeerd?
Kruis aan en vermeld het bedrag.

Nee. Ga verder met vraag 5.
Ja
 Uitkering van winst in geld

€

 Uitkering van winst in aandelen of
bewijzen van deelgerechtigdheid

€

 Uitkering van winst op een andere wijze

€

 Afkoop of inkoop van winstbewijzen

€

Inkoop van eigen aandelen

4c

Totaalbedrag 15%-uitkeringen

4d

Neemt de vennootschap de dividendbelasting
voor eigen rekening?

€

 Liquidatie-uitkeringen	

€

 Teruggaaf gestort kapitaal op aandelen
of bewijzen van deelgerechtigdheid

€

 Rente van hybride leningen

€

 Rente van winstdelende obligaties


€


 Nee. Neem 15% van het bedrag bij 4c.
 Ja. Neem (100/85)-1 van het bedrag bij 4c.

+

€
€

17 001 37 03

Let op! 																							Vul in bij 8a in de verzamelstaat.
Het omrekenen van nettobedragen naar brutobedragen (bruteren) is verplicht
als de vennootschap de dividendbelasting voor eigen rekening neemt.

*170013703*
1 7 0 0 1 3 7 0 3

Vul hier uw RSIN/fiscaal nummer in.

5
5a

04 van 06

Uitkeringen met ingehouden dividendbelasting volgens een verdragspercentage of de BRK
Heeft de vennootschap een IB-92-verklaring
(vraag 7 uit het formulier ‘Verzoek om
(gedeeltelijke) vrijstelling van Nederlandse
dividendbelasting’) van de belastingplichtige
of een vergunning om geen of minder dividend
belasting te betalen?

 Nee. Ga verder met vraag 6.
 Ja. Vul in: het verdragspercentage dividendbelasting uit het belastingverdrag, BRK of BRNC.

In welke vorm wordt het dividend uitgekeerd?
Kruis aan en vermeld het bedrag.

 Uitkering van winst in geld

€

 Uitkering van winst in aandelen of
bewijzen van deelgerechtigdheid

€

 Uitkering van winst op een andere wijze

€

 Afkoop of inkoop van winstbewijzen

€

Inkoop van eigen aandelen

5d

€

 Liquidatie-uitkeringen	

€

 Teruggaaf gestort kapitaal op aandelen
of bewijzen van deelgerechtigdheid

€

 Rente van hybride leningen

€

 Rente van winstdelende obligaties

€


Totaalbedrag uitkeringen volgens verdragspercentage

€

Neemt de vennootschap de dividend
belasting voor eigen rekening?

€

 Nee. Neem (5a)% van het bedrag bij 5c.
 Ja. Neem (100/(100-5a)) -1 van het 
bedrag bij 5c.
Let op!																							
(5a) is het percentage dividendbelasting uit het belastingverdrag of de BRK.

+

Vul in bij 8b in de verzamelstaat.

Let op!
Het omrekenen van nettobedragen naar brutobedragen (bruteren) is verplicht
als de vennootschap de dividendbelasting voor eigen rekening neemt.

17 001 37 04

5c

%

Stuur de IB-92-verklaring (het formulier ‘Verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling
van Nederlandse dividendbelasting’) of een kopie van de vergunning mee.
In het belastingverdrag op verdragenbank.overheid.nl/nl/ leest u welke van
deze documenten u moet meesturen

Let op!
Het percentage is afhankelijk van het land waarmee
het verdrag is gesloten. Stuur een berekening mee bij
meer dan 1 verdragspercentage.
5b

    ,

*170013704*
1 7 0 0 1 3 7 0 4

Vul hier uw RSIN/fiscaal nummer in.

6
6a

Dividendbelasting bijzondere situaties
Dividendbelasting over inkoop van eigen aandelen door beursgenoteerde vennootschappen.
Heeft de vennootschap eigen aandelen ingekocht? En blijkt dat aan het eind van het kalenderjaar dat in
dat jaar niet is voldaan aan de voorwaarden van de vrijgestelde inkoop van aandelen volgens artikel 4c?
Dan moet u alsnog dividendbelasting betalen.
Bereken: opbrengst

6b

05 van 06

€

x (100/85) x 15% =

€

Niet toepassen vrijstelling dividendbelasting: welk bedrag heeft de vennootschap ingehouden?
Als de vennootschap geen gebruik maakt van de vrijstelling van dividendbelasting vanwege in het buitenland
geheven bronbelasting op winstuitkeringen, moet de vennootschap dividendbelasting inhouden (artikel 12).


6c

Dividendbelasting bijzondere situaties

€

Vul in bij 8c in de verzamelstaat.
7
7a

Afdrachtverminderingen

7b

Vermindering van dividendbelasting vanwege in het buitenland geheven bronbelasting
op deelnemingsdividenden bij dooruitdeling (artikel 11)
Het bedrag aan ingehouden dividendbelasting als gevolg van het afzien van de
vrijstelling van dividendbelasting vanwege in het buitenland geheven bronbelasting
op winstuitkeringen (artikel 12)

7c

Subtotaal afdrachtverminderingen

7d

Dividendbelasting die is ingehouden op uitkeringen aan een
fiscale beleggingsinstelling (artikel 11a)
Buitenlandse bronbelasting die is ingehouden op uitkeringen aan een
fiscale beleggingsinstelling (artikel 11a)

7e

7f

Totaal afdrachtverminderingen

€
€


€

€
€


€

Vul in bij 8e in de verzamelstaat.
8

Verzamelstaat

8a

Ingehouden dividendbelasting op uitkeringen met 15% dividendbelasting. Neem over van vraag 4d.  €

8b

Ingehouden dividendbelasting op uitkeringen met verdragspercentage. Neem over van vraag 5d.

€

8c

Dividendbelasting bijzondere situaties. Neem over van vraag 6c.

€


+

–

8d

Tel op: 8a t/m 8c. Subtotaal inhoudingen

€

8e

Af: Afdrachtverminderingen. Neem over van vraag 7f.

€


Totaal te betalen dividendbelasting
Maak dit bedrag over op rekeningnummer nl26 ingb 0000 4412 90 van de Belastingdienst
in Apeldoorn. Vermeld ook uw aangiftenummer.

17 001 37 05

8f

€

*170013705*
1 7 0 0 1 3 7 0 5

Vul hier uw RSIN/fiscaal nummer in.

9

Aanvullende informatie

10

Ondertekening

06 van 06

Naam contactpersoon
Functie
Plaats
Telefoon							
Datum								

–

–

Handtekening
Onderteken binnen het vak.
									

Zet op elke bijlage de naam en het RSIN/fiscaal nummer van de vennootschap.

*170013706*
1 7 0 0 1 3 7 0 6

17 001 37 06

Aantal bijlagen						

