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Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever (1) 

           nummer : ………….. (2) 

REGULARISATIEAANGIFTE 

In te dienen bij de Dienst « Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken » 

Contactpunt regularisaties 

 

A. Identificatie van de aangever : 

 

Naam en voornaam van de natuurlijke persoon of 

benaming van de rechtspersoon : 

 

Straat, nr., bus : 

 

Postnummer, gemeente en land : 

 

Nummer Rijksregister / nummer KBO : 

 

E-mail adres: 

 

B. Identificatie van de gemachtigde : 

 

Naam en voornaam van de natuurlijke persoon of 

benaming van de rechtspersoon : 

 

Straat, nr., bus : 

 

Postnummer, gemeente en land : 

 

Nummer Rijksregister / nummer KBO : 

             

             E-mail adres: 

 

C. Aard en bedrag van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en 

kapitalen 

 

I. Bedoeld in artikel 3, van de wet van 21/07/2016 (3) 

 

1. Geregulariseerde inkomsten bedoeld in artikel 3, paragraaf 1,  

van de wet van 21/07/2016:                                                      …………… EUR 

 

Op te splitsen in: 

              

             Aangevers natuurlijke personen : 

A.  Totaal geregulariseerde beroepsinkomsten                                           ..……….   EUR 

                       1. Inkomsten-jaar… :                                                                ..………. EUR 

                           1.1. Bezoldigingen :                      ..………. EUR 

                           1.2. Baten :                                    ..………. EUR 

                           1.3. Winsten :                                ..………. EUR 

                           1.4. Andere :                                  ..………. EUR 
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                        2. Inkomsten-jaar… :                                                                ..………. EUR 

                           2.1. Bezoldigingen :                       ……… EUR 

                           2.2. Baten :                                     ……… EUR 

                           2.3. Winsten :                                 ...……. EUR 

                           2.4. Andere :                                  ………. EUR 

 

                        3. Inkomsten-jaar … :                                                                ..……… EUR 

                           3.1. Bezoldigingen :                     ………   EUR 

                           3.2. Baten :                                   …… …  EUR 

                           3.3.Winsten :                                …… …  EUR    

                           3.4. Andere :                                 …… …  EUR    

  

                         4. Inkomsten-jaar... :                                                                ..………. EUR 

                           4.1. Bezoldigingen :                     …… …  EUR 

                           4.2. Baten :                                   …… …  EUR 

                           4.3.Winsten :                              …… …..  EUR 

                           4.4. Andere :                                 …… …  EUR 

 

                         5. Inkomsten-jaar... :                                                                ..………. EUR 

                           5.1. Bezoldigingen :                      …… …  EUR 

                           5.2. Baten :                        …… …  EUR 

                           5.3.Winsten :                       …… …  EUR 

                           5.4. Andere :                      …… …  EUR 

  

                         6. Inkomsten-jaar... :                                                              ..………. EUR 

                           6.1. Bezoldigingen :                      …… …  EUR 

                           6.2. Baten :                      …… …  EUR 

                           6.3 Winsten :                      …… …  EUR 

                           6.4. Andere :                      …… …  EUR 

 

                         7. Inkomsten-jaar... :                                                              ..………. EUR 

                           7.1. Bezoldigingen :                      …… …  EUR 

                           7.2. Baten :                      …… …  EUR 

                           7.3.Winsten :                      …… …  EUR 

                           7.4. Andere :                      …… …  EUR 

 

B.  Totaal geregulariseerde roerende inkomsten                                            ………… EUR          

 

                       1. Inkomsten-jaar... :                                                                ..………. EUR 

                           1.1. Dividenden :                      …… …  EUR 

                           1.2. Interesten :                     …… …   EUR 

                           1.3. Andere :                      …… …  EUR 

 

                       2. Inkomsten-jaar... :                                                                 ..………. EUR 

                           2.1. Dividenden :                          …… …  EUR 

                           2.2. Interesten :                      …… …  EUR 

                           2.3. Andere :                     …… …   EUR 

 

                       3. Inkomsten-jaar… :                                                                ..………. EUR 

                           3.1. Dividenden :                      …… …  EUR 

                           3.2. Interesten :                      …… …  EUR 

                           3.3. Andere :                      …… …  EUR 
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                      4. Inkomsten-jaar....:                                                                ..……….. EUR 

                           4.1. Dividenden :           …… …  EUR 

                           4.2. Interesten :           …… …  EUR 

                           4.3. Andere :           …… …  EUR 

 

                      5. Inkomsten-jaar….:                                                                  ..………EUR 

                           5.1. Dividenden :          …… …  EUR 

                           5.2. Interesten :          …… …  EUR 

                           5.3. Andere :          …… …  EUR 

                          

                      6. Inkomsten-jaar... :                                                              ..……...…. EUR 

                           6.1. Dividenden :         …… …  EUR 

                           6.2. Interesten :         …… …  EUR  

                           6.3. Andere :              …… …  EUR  

 

                     7. Inkomsten-jaar... :                                                              ..…………. EUR 

                           7.1. Dividenden :         …… …  EUR 

                           7.2.  Interesten :         …… …  EUR  

                           7.3. Andere :              …… …  EUR  

 

   

C. Totaal geregulariseerde onroerende inkomsten                                  ………… EUR  

 

                       1. Inkomsten-jaar… :                                                              ..……….  EUR 

                          1.1. Belgische inkomsten :  …… …    EUR 

                          1.2. Buitenlandse inkomsten : ……     EUR 

 

                      2. Inkomsten-jaar... :                                                                 ..………. EUR 

                          2.1. Belgische inkomsten :  …… …    EUR 

                          2.2. Buitenlandse inkomsten :……      EUR 

 

                      3. Inkomsten-jaar... :                                                                ..………. EUR 

                          3.1. Belgische inkomsten :  …… …    EUR 

                          3.2. Buitenlandse inkomsten :…… … EUR 

 

                      4. Inkomsten-jaar... :                                                                ..………. EUR 

                          4.1. Belgische inkomsten :   …… …    EUR 

                          4.2. Buitenlandse inkomsten :…… …  EUR 

 

                      5. Inkomsten-jaar... :                                                               ………… EUR 

                          5.1. Belgische inkomsten :   …… …    EUR 

                          5.2. Buitenlandse inkomsten :……       EUR 

 

                      6. Inkomsten-jaar... :                                                              ..……….. EUR 

                          6.1. Belgische inkomsten :   …… …    EUR 

                          6.2. Buitenlandse inkomsten :……       EUR 

 

                      7. Inkomsten-jaar... :                                                              ..……….. EUR 

                          7.1. Belgische inkomsten :   …… …    EUR 

                          7.2. Buitenlandse inkomsten :……..     EUR 
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D. Totaal geregulariseerde inkomsten van overige diverse oorsprong :              …… … EUR 

 

                      1. Inkomsten-jaar... :                                                                ..………. EUR 

 

                      2. Inkomsten-jaar... :                                                                 .………. EUR 

 

                      3. Inkomsten-jaar... :                                                               ..……….. EUR 

 

                      4. Inkomsten-jaar... :                                                                ..………. EUR 

 

                      5. Inkomsten-jaar... :                                                                ..………. EUR 

 

                      6. Inkomsten-jaar... :                                                              .  .………. EUR 

 

                      7. Inkomsten-jaar...:                                                                ……….... EUR 

                            

              Aangevers rechtspersonen: 

 

              E. Totaal geregulariseerde winsten onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de   

              belasting van niet-inwoners – vennootschappen :  

                                                                                                       ………..…EUR  

                      1. Inkomsten-jaar...:                                                                ..………. EUR 

 

                      2. Inkomsten-jaar...:                                                                 .………. EUR 

 

                      3. Inkomsten-jaar...:                                                               ..……….. EUR 

 

                      4. Inkomsten-jaar...:                                                                ..………. EUR 

 

                      5. Inkomsten-jaar...:                                                                ..………. EUR 

 

                      6. Inkomsten-jaar...:                                                              .  .………. EUR 

 

                      7. Inkomsten-jaar...:                                                                 ………...EUR 

                

F. Totaal geregulariseerde inkomsten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of de  

             belasting van niet-inwoners – rechtspersonen : 

                                                                                                                                       …………EUR    

 

                      1. Inkomsten-jaar...:                                                                ..………. EUR 

 

                      2. Inkomsten-jaar...:                                                                 .………. EUR 

 

                      3. Inkomsten-jaar...:                                                               ..……….. EUR 

 

                      4. Inkomsten-jaar...:                                                               ..……….. EUR 

 

                      5. Inkomsten-jaar...:                                                               ..……….. EUR 

 

                      6. Inkomsten-jaar...:                                                               ..……….. EUR 

 

                      7. Inkomsten-jaar...:                                                               ..……….. EUR 
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2. Geregulariseerde sommen bedoeld in artikel 3, paragraaf 2,                                           

van de wet van 21/07/2016 :                                                                   …………… EUR 

3. Geregulariseerde btw-handelingen bedoeld in artikel 3,                       

paragraaf 3, van de wet van 21/07/2016 :                                              …………… EUR 

 

1. Btw-tarief   6 % :                                                                        ……………EUR 

2. Btw-tarief 12 % :                                                                        ……………EUR 

                     3. Btw-tarief  21% :                                                                        ……………EUR  

 

II.   Bedoeld in artikel 5 en 2, 11° van de wet van 21/07/2016 (3) 

 

4. "Fiscaal verjaarde" kapitalen bedoeld in artikel 5 en artikel 2, 11°, van de            

wet van 21/07/2016 (inkomstenbelastingen, btw, federale registratie-, hypotheek- en 

griffierechten, diverse rechten en taksen):                                                  …………… EUR 

Onder “fiscaal verjaarde kapitalen” verstaat men de in de wet van 21/07/2016 bedoelde 

kapitalen ten aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de 

termijnen, naargelang het geval, bedoeld in de artikelen 354 of 358, §1, 1° van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 81, 81bis of 83 van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde, de artikelen 214, 216, 2171 en 2172 of 218 van het 

Wetboek der registratie- hypotheek- en griffierechten voor zover deze artikelen betrekking 

hebben op niet in artikel 3, eerste lid van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende 

de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, vermelde registratierechten, of de 

in artikelen 2028 of 2029 van het Wetboek diverse rechten en taksen, op het ogenblik van de 

indiening van de regularisatieaangifte geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen in 

hoofde van diegene op wiens naam de regularisatie-aangifte is ingediend                                                    

                                               

III. Bedoeld in artikel 12, van de wet van 21/07/2016 

5. Geregulariseerde beroepsinkomsten bedoeld in artikel 12, van de                                     

wet van 21/07/2016:                                                                                  …………… EUR 

 

         Wanneer de rubriek I,  II of III werd vervolledigd, verklaart de ondergetekende dat: 
 

         - voor de indiening van de regularisatieaangifte de aangever niet door een Belgische gerechtelijke 

instantie, een Belgische belastingadministratie, een Belgische sociale zekerheidsinstelling of een 

sociale inspectiedienst of de FOD Economie, schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifieke 

onderzoeksdaden; 

 

          - ten behoeve van dezelfde aangever of btw-plichtige nog geen regularisatieaangifte werd 

ingediend vanaf 1 augustus 2016; 

 

 

 

         Wanneer de rubriek I of II werd vervolledigd, verklaart de ondergetekende dat: 
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        - de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen niet het voorwerp hebben 

uitgemaakt van één van de misdrijven omschreven in artikel 505 van het Strafwetboek, behoudens 

wanneer deze uitsluitend zijn verkregen uit de misdrijven als bedoeld in de artikelen 449 en 450 van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de artikelen 73 en 73bis van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde, in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie, 

hypotheek- en griffierechten voor zover deze artikelen betrekking hebben op niet in artikel 3, eerste 

lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en 

de gewesten, vermelde registratierechten en in de artikelen 207 en 207bis van het Wetboek diverse 

rechten en taksen; 

          - de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen niet voortkomen uit een 

misdrijf bedoeld in artikel 5, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van 

het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met uitzondering 

van het misdrijf bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, 11de streepje van dezelfde wet en het misdrijf "misbruik 

van vennootschapsgoederen" en het misdrijf "misbruik van vertrouwen", voor zover geregulariseerd 

wordt overeenkomstig de artikelen 3 en 5; 

 

          - de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen niet in verband kunnen 

worden gebracht met: terrorisme of financiering van terrorisme; georganiseerde misdaad; illegale 

handel in verdovende middelen; illegale handel in wapens en daaraan verbonden goederen en 

handelswaren, met inbegrip van antipersoonsmijnen en/of clustermunitie; handel in clandestiene 

werkkrachten; mensenhandel; uitbuiting van prostitutie; illegaal gebruik bij dieren van stoffen met 

hormonale werking of illegale handel in dergelijke stoffen; illegale handel in menselijke organen of 

weefsels; fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen; 

verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en corruptie; ernstige 

milieucriminaliteit; namaak van muntstukken of bankbiljetten; namaak van goederen; piraterij; 

beursdelicten; onwettig openbaar aantrekken van spaargelden of het verlenen van beleggingsdiensten, 

diensten van valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning; oplichting, gijzeling, diefstal of 

afpersing of misdrijven die verband houden met een staat van faillissement. 

 

        

 

 

 

        Gedaan te ……………..…….. (gemeente),    op ………………. (datum) 

 

 

 

(Naam en handtekening van de aangever of zijn gemachtigde) 

 

 

 

Verplichte bijlagen : 

Bij de regularisatieaangifte moet in de gevallen bedoeld in de artikelen 3 en 5, een bondige verklaring 

gevoegd worden omtrent het fraudeschema, alsook van de omvang en oorsprong van de 

geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen, de periode waarin deze zijn 

ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen. 
 

 

Verwijzingen 
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(1) De onnodige vermelding(en) schrappen. 

 

 

(2) Aan te vullen door het Contactpunt regularisaties. 

 

(3) In afzonderlijke bijlagen moeten alle nuttige gegevens worden verstrekt die het Contactpunt 

regularisaties moet toelaten de verschuldigde heffing te berekenen (jaar van de inkomsten, aard van de 

inkomsten …). 

 


