VLABEL-01-160502

Aangifte van een nalatenschap

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)
Vaartstraat 16, 9300 AALST
T 1700 – F 053 72 23 75
E-mail via online contactformulier op http://belastingen.vlaanderen.be/email
http://belastingen.vlaanderen.be

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u aangifte doen van een nalatenschap. Het formulier moet worden ingevuld door de erfopvolger
die verplicht is om aangifte van een nalatenschap te doen.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
U kunt dit formulier opsturen met de post of faxen naar de Vlaamse Belastingdienst, of u kunt het als bijlage bij het
online contactformulier voegen. Iedereen voor wie deze aangifte geldig is, moet dit formulier ondertekenen of laten
ondertekenen door zijn gemandateerde.
Vlabel kan het ingevulde aangifteformulier bezorgen aan de FOD Financiën en aan andere overheidsinstanties, in het
kader van hun wettelijke opdrachten. Dat gebeurt altijd binnen de grenzen van de machtigingen inzake privacy en
elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.
Hoe vult u dit formulier in?
Op http://belastingen.vlaanderen.be staan enkele richtlijnen en tips voor de invulling van deze aangifte.
Hieronder vindt u een aantal termen die in dit formulier gebruikt worden.
- Het rijksregisternummer staat op de achterkant van de identiteitskaart. Het bevat elf cijfers, waarvan de eerste zes
de geboortedatum van de kaarthouder (jjmmdd) aangeven.
- Het bisnummer vult u in voor buitenlandse werknemers die minder dan drie maanden in ons land verblijven of die
grensarbeider zijn: zij beschikken niet over een rijksregisternummer. Het bisnummer wordt door de gemeente
afgeleverd en heeft dezelfde samenstelling als het rijksregisternummer.
- De fiscale woonplaats is de plaats waar de overledene zijn werkelijke en voortdurende woonplaats had.
Opgelet! Bij de open vragen staat maar één invulveld met stippellijnen. U kunt gewoon verder tikken in dat veld: het
wordt groter naarmate u meer tekst intikt.

Soort aangifte
gezamenlijke aangifte.
Als u een gezamenlijke aangifte indient, zal de Vlaamse Belastingdienst een gezamenlijke afrekening voor alle
erfopvolgers samen sturen naar het adres van de woonstkeuze die de erfopvolgers op dit formulier invullen.
individuele aangifte.
Als u kiest voor een individuele aangifte, zal de Vlaamse Belastingdienst een individuele afrekening sturen naar het
adres van de woonstkeuze die u op dit formulier invult.

Indieningstermijn
Door het onderstaande aankruishokje aan te vinken, verklaart u uitdrukkelijk dat u verzaakt aan de lopende
indieningstermijn waarin u eventuele verbeteringen in de aangifte kunt aanbrengen. In dat geval kan de Vlaamse
Belastingdienst onmiddellijk overgaan tot de berekening en de inkohiering van de erfbelasting.
Als u het onderstaande aankruishokje niet aanvinkt, zal de Vlaamse Belastingdienst de erfbelasting berekenen en
inkohieren nadat de resterende indieningstermijn is verstreken.
Ik verzaak aan de resterende termijn van indiening.
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Gegevens van de overledene
Identiteit van de overledene
Als de geboorteplaats van de overledene of de plaats van overlijden in het buitenland ligt, vul dan ook het land in.
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
beroep
geboorteplaats en -datum
plaats en datum van overlijden

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

Fiscale woonplaats van de overledene
Als de overledene in de laatste vijf jaar voor zijn overlijden verschillende fiscale woonplaatsen had, vermeldt u de
verschillende woonplaatsen met opgave van de duur van het verblijf.
straat en nummer

postnummer en gemeente

van (dd.mm.jjjj)

tot en met (dd.mm.jjjj)

1
2
3
4

Burgerlijke staat van de overledene
Als de geboorteplaats van de echtgenoot, echtgenote of partner in het buitenland ligt, vul dan ook het land in.
Als de overledene getrouwd is met een huwelijkscontract, voeg dan een kopie van dat (wijzigende) huwelijkscontract bij
uw aangifte.
Als er meer dan één wijzigend huwelijkscontract is, kunt u de rijen waarin u de gegevens van het 2e wijzigend
huwelijkscontract invult, kopiëren en in het formulier plakken: pas dan ook telkens het rangtelwoord 2e aan. Selecteer
en kopieer telkens de witregel boven en onder de rijen mee.
ongehuwd
weduwe of weduwnaar. Gegevens van de overleden echtgenoot of echtgenote:
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
datum van overlijden

dag

maand

jaar

gehuwd. Gegevens van de echtgenoot of echtgenote:
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
beroep
geboorteplaats en -datum
huwelijksdatum

dag

dag

maand

maand

jaar

jaar
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huwelijkscontract

gehuwd zonder huwelijkscontract
gehuwd met huwelijkscontract. Gegevens van het huwelijkscontract:
datum

dag

maand

jaar

notaris
wijzigend?

zonder wijzigend huwelijkscontract
met wijzigend huwelijkscontract. Gegevens van het
wijzigend huwelijkscontract:

datum 1e wijzigend contract

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

notaris

datum 2e wijzigend contract
notaris

inkorting

De inkorting werd gevraagd
De inkorting werd niet gevraagd

beschrijving van het gekozen stelsel, de toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen,
de huwelijksvoordelen en de inkorting

wettelijk samenwonend. Gegevens van de partner:
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
beroep
geboorteplaats en -datum

dag

verklaring wettelijk samenwonen

dag

maand

maand

jaar

jaar

Gegevens van de aangevers
Als de geboorteplaats of het domicilieadres in het buitenland ligt, vul dan ook het land in.
Als er meer dan twee aangevers zijn, kunt u de rubriek voor aangever 2 kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer
en kopieer telkens de witregel boven en onder de rubrieksbalk mee.

Identiteit van aangever 1
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer
geboorteplaats en –datum

.

.
dag

maand

jaar

domicilieadres
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verwantschapsband
aandeel in de erfenis
hoedanigheid

erfgenaam

legataris

begiftigde

curator

Identiteit van aangever 2
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer

.

.

geboorteplaats en –datum

dag

maand

jaar

domicilieadres
verwantschapsband
aandeel in de erfenis
hoedanigheid

erfgenaam

legataris

begiftigde

curator

Gegevens van de erfopvolgers
Als er naast de aangevers van deze aangifte nog andere erfgenamen, legatarissen of begiftigden zijn die niet voorkomen
in de rubriek Identiteit van de aangevers, moet u hun gegevens in deze rubriek invullen.
Als u het rijksregisternummer of bisnummer van een erfopvolger niet kent, vermeldt u de geboortedatum en -plaats en
het domicilieadres van die erfopvolger. In het geval van een rechtspersoon, vermeldt u het KBO -nummer.
Als de geboorteplaats of het domicilieadres in het buitenland ligt, vul dan ook het land in.
Als er meer dan twee andere erfgenamen, legatarissen of begiftigden zijn, kunt u de rubriek voor erfgenaam, legataris
of begiftigde 2 kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de
rubrieksbalk mee.

Identiteit van andere erfgenaam, legataris of begiftigde 1
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer

.

.

geboorteplaats en –datum

dag

maand

jaar

domicilieadres
verwantschapsband
aandeel in de erfenis
hoedanigheid

erfgenaam

legataris

begiftigde
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Identiteit van andere erfgenaam, legataris of begiftigde 2
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer

.

.

geboorteplaats en –datum

dag

maand

jaar

domicilieadres
verwantschapsband
aandeel in de erfenis
hoedanigheid

erfgenaam

legataris

begiftigde

Gegevens van de erfgenaam, legataris of begiftigde die de erfenis verworpen hebben
Als de geboorteplaats of het domicilieadres in het buitenland ligt, vul dan ook het land in.
Als er meer dan twee personen de erfenis verworpen hebben, kunt u de rubriek voor aangever 2 kopiëren en in het
formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rubrieksbalk mee.
Voor iedere verwerper moet u een bewijs van verwerping bij uw aangifte voegen: dat bewijs is een kopie van de
verklaring voor de notaris of van de verwerping op de griffie.

Identiteit van erfgenaam, legataris of begiftigde 1 die de erfenis verworpen heeft
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer

.

.

geboorteplaats en -datum

dag

maand

jaar

domicilieadres
verwantschapsband
aandeel in de erfenis
aandeel dat verworpen werd
datum van verwerping
hoedanigheid

dag

maand

erfgenaam

jaar

legataris

begiftigde

Identiteit van erfgenaam, legataris of begiftigde 2 die de erfenis verworpen heeft
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer
geboorteplaats en -datum

.

.
dag

maand

jaar

domicilieadres
verwantschapsband
aandeel in de erfenis
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aandeel dat verworpen werd
datum van verwerping
hoedanigheid

dag

maand

jaar

erfgenaam

legataris

begiftigde

Keuze van de woonplaats
De Vlaamse Belastingdienst zal alle correspondentie over deze nalatenschap naar de contactpersoon en het adres sturen
dat u hieronder vermeldt. Als het om een rechtspersoon gaat, vult u ook het KBO-nummer in.
Door de ondertekening van deze aangifte, geven alle ondertekenaars aan de persoon van wie de gegevens hieronder
ingevuld zijn, toelating om hen te vertegenwoordigen in alle contacten met de Vlaamse Belastingdienst in het kader van
deze aangifte van een nalatenschap. Het kan gaan om een toelichting of aanvulling bij deze aangifte, het vragen van
ontheffing, het indienen van een bezwaarschrift enzovoort.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer

.

.

Wilsbeschikking
Als de overledene een uiterste wilsbeschikking heeft opgesteld, voeg dan een kopie van die uiterste wilsbeschikking bij
uw aangifte.
De overledene heeft geen uiterste wilsbeschikking gemaakt.
De overledene heeft een uiterste wilsbeschikking gemaakt, namelijk:
gift tussen echtgenoten, opgemaakt door notaris:
en geregistreerd in:
authentiek testament, opgemaakt door notaris:
en geregistreerd in:

op
op
op
op

internationaal testament, opgemaakt op:
neergelegd bij notaris:

op

en geregistreerd in:

op

eigenhandig testament, opgemaakt op:
neergelegd bij notaris:

op

en geregistreerd in:

op

De overledene heeft geen erfopvolgers uitgesloten.
De overledene heeft de volgende erfopvolgers uitgesloten:
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De inkorting werd:
gevraagd. Geef hieronder een beschrijving van de inkorting.

niet gevraagd.

Schenkingen
Schenkingen, vastgesteld in een geregistreerde of verplicht registreerbare akte
De overledene heeft in de drie jaar vóór zijn overlijden schenkingen gedaan die zijn vastgesteld in een akte die vóór het
overlijden werd geregistreerd of die op de datum van het overlijden nog moest worden geregistreerd.
ja. Voeg een kopie van de geregistreerde akte bij uw aangifte en vul onderstaande tabel in.
Als de overledene meer dan vijf schenkingen heeft gedaan, kunt u de overige schenkingen in de onderste rij van de
tabel toevoegen.
voor- en achternaam van de
begunstigde van de schenking

heffingsgrondslag

datum van de
schenking

aard van de schenking

1

euro

roerend

onroerend

2

euro

roerend

onroerend

3

euro

roerend

onroerend

4

euro

roerend

onroerend

5

euro

roerend

onroerend

euro

roerend

onroerend

nee
Hieronder kunt u meer uitleg geven bij de schenkingen, vastgesteld in een geregistreerde of verplicht registreerbare
akte, die u in de tabel hierboven hebt ingevuld.
1
2
3
4
5

Niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen
De overledene heeft in de drie jaar voor zijn overlijden (zeven jaar voor familiale bedrijfsactiva), schenkingen gedaan
van roerende goederen die niet werden geregistreerd vóór het overlijden en die op datum van het overlijden evenmin
nog moesten worden geregistreerd.
ja. Vul onderstaande tabel in.
Als de overledene meer dan vijf schenkingen heeft gedaan, kunt u de overige schenkingen in de onderste rij van de
tabel toevoegen.
voor- en achternaam van de
begunstigde van de schenking

geschonken bedrag
of waarde

1

euro

2

euro

3

euro

datum van de
schenking

aard van de schenking
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4

euro

5

euro
euro

nee
Hieronder kunt u meer uitleg geven bij de niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen die u in de tabel
hierboven hebt ingevuld.
1
2
3
4
5

Schenkingen van roerende goederen onder opschortende voorwaarde of termijn
De overledene heeft ooit schenkingen gedaan van roerende goederen onder een opschortende voorwaarde of termijn
die vervuld is door het overlijden van de schenker.
ja. Voeg een kopie van de akte bij uw aangifte en vul onderstaande tabel in.
Als de overledene meer dan vijf schenkingen heeft gedaan, kunt u de overige schenkingen in de onderste rij van de
tabel toevoegen.
voor- en achternaam van de begunstigde
van de schenking

bedrag of waarde van
de schenking

datum van de
schenking

akte werd
geregistreerd

1

euro

ja

nee

2

euro

ja

nee

3

euro

ja

nee

4

euro

ja

nee

5

euro

ja

nee

nee
Hieronder kunt u meer uitleg geven bij de schenkingen van roerende goederen die u in de tabel hierboven hebt ingevuld.
1
2
3
4
5

Aangifte van een nalatenschap - pagina 8 van 23

Vruchtgebruik en fideï-commis
Uitdoving van vruchtgebruik of overgang van vruchtgebruik
Het overlijden heeft geen uitdoving of overgang van het vruchtgebruik tot gevolg.
Het overlijden heeft een uitdoving of overgang van het vruchtgebruik op de onderstaande goederen tot gevolg.
Als er meer dan drie goederen zijn waarop een uitdoving of overgang van het vruchtgebruik van toepassing is, kunt u
de overige goederen in de onderste rij van de tabel toevoegen.
beschrijving van het goed

voor- en achternaam van de begunstigde

1
2
3

Met fideï-commis belaste goederen
Fideï-commis is een dubbele gift of legaat waarbij bij het overlijden van de eerste begiftigde of legataris, de geschonken
of gelegateerde goederen of de goederen die overblijven, overgaan naar de begiftigde of legataris in tweede rang.
Het overlijden geeft geen aanleiding tot de overgang van met fideï-commis belaste goederen.
Het overlijden geeft aanleiding tot de overgang van met fideï-commis belaste goederen.
Als er meer dan drie goederen zijn die met fideï-commis belast zijn, kunt u de overige goederen in de onderste rij van
de tabel toevoegen.
beschrijving van het goed

voor- en achternaam van
de begunstigde

voor- en achternaam van
de eerstoverledene

1
2
3

Verzekeringen
De lichamelijke roerende goederen waren niet verzekerd tegen brand, diefstal of enig ander risico op de datum van
het overlijden.
De lichamelijke roerende goederen waren verzekerd tegen brand, diefstal of enig ander risico op de datum van het
overlijden, op basis van de onderstaande verzekering.
naam verzekeringsinstelling
nummer van de polis
verzekerde goederen
verzekerde waarde
verklaring

euro
Ik bevestig dat de hierboven vermelde goederen bij mijn weten geen voorwerp
van andere polissen uitmaken.
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Abattement, verlaagd tarief, verminderingen en vrijstellingen
Als u meent dat u in aanmerking komt voor een abattement, verlaagd tarief, vermindering of vrijstelling, moet u dat
expliciet aanvragen door hieronder het hokje in kwestie aan te kruisen.
1) abattement voor een gehandicapte persoon:
voor- en achternaam
2) vrijstelling voor een gezinswoning met de volgende gegevens:
voor- en achternaam van de
samenwonende partner
straat en nummer
postnummer en gemeente
3) vermindering voor kinderen jonger dan 21 jaar:
voor- en achternaam van de kinderen
4) vermindering voor de partner voor de gemeenschappelijke kinderen jonger dan 21 jaar:
voor- en achternaam van de kinderen
5) vermindering opeenvolgende overdracht binnen het jaar:
voornamen en achternaam
van de eerste overledene
rijksregister- of bisnummer
betaalde rechten door de erflater in de
vorige nalatenschap
aandeel erflater in de vorige
nalatenschap
6) vermindering buitenlands onroerend goed waarop in het buitenland erfbelasting werd betaald:
adres goed: straat en nummer
postnummer en gemeente

land

betaalde erfbelasting

euro

7) vrijstelling voor een grond in een VEN-gebied. Als u een vrijstelling vraagt voor verschillende gronden in een VENgebied, moet u per perceel de onderstaande gegevens vermelden in een apart document dat u als bijlage bij deze
aangifte voegt.
kadastrale gegevens

afdeling

sectie

nummer

adres goed: straat en nummer
postnummer en gemeente
oppervlakte
vrijgesteld gedeelte van het perceel

ha

a

ca

bekend. Vul hieronder de waarde van het vrijgestelde gedeelte in.
euro
onbekend. Vul hieronder de waarde van het volledige perceel in.
Vlabel zal voor u opzoeken welk gedeelte vrijgesteld is.
euro

8) vrijstelling voor een bos. Door dit hokje aan te vinken en deze aangifte te ondertekenen, verklaart u dat u kennis
hebt genomen van artikel 13bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en dat voldaan is aan de voorwaarden van
artikel 2.7.6.0.3, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
kadastrale gegevens
waarde van het vrijgestelde gedeelte
van het perceel

afdeling

sectie

nummer

euro
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9) vrijstelling voor een door een ascendent geschonken goed dat door het overlijden opnieuw eigendom wordt van
de ascendent-schenker ingevolge wettelijke terugkeer:
omschrijving van het geschonken goed
waarde van het geschonken goed

euro

10) verlaagd tarief voor:
een familiale onderneming. Vermeld de gegevens van uw onderneming in Bijlage 1: gegevens van de familiale
onderneming bij aanvraag van een verlaagd tarief voor familiale ondernemingen, die achteraan in dit formulier is
opgenomen en voeg de bijlage bij uw aangifte
een familiale vennootschap. Vermeld de gegevens van uw vennootschap in Bijlage 2: gegevens van de
vennootschap bij aanvraag van een verlaagd tarief voor familiale vennootschappen, die achteraan in dit formulier
is opgenomen en voeg de bijlage bij uw aangifte.
11) vrijstelling voor maatschappelijke rechten in een vennootschap die de Vlaamse Regering heeft erkend in het
kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening:
naam van de vennootschap
ondernemingsnummer

.

.

straat en nummer
postnummer en gemeente
waarde maatschappelijke rechten

euro
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Vermogen
Als de overledene ongehuwd was of gehuwd was onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, geeft u in de rubriek ‘Eigen vermogen’ een overzicht van het actief en
passief van de roerende en onroerende goederen van de overledene.
Als de overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen, geeft u in deze rubriek een overzicht van het actief en passief van het gemeenschappelijk
vermogen én van het eigen vermogen.

Beurswaarde
Als het roerend vermogen financiële instrumenten bevat die moeten worden aangegeven voor de beurswaarde ervan, kruist u hieronder de gekozen datum aan en vermeldt u de
geraadpleegde bron.
gekozen datum

beurswaarde op de overlijdensdatum
beurswaarde op datum van één maand na de overlijdensdatum
beurswaarde op datum van twee maanden na de overlijdensdatum

bron
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Gemeenschappelijk vermogen
Actief: overzicht van de waarde van alle bezittingen, baten en vorderingen
Beschrijving en raming van de roerende goederen
Als er meer dan vier roerende goederen zijn, kunt u de onderste rij van de tabel kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rij
mee.
type

omschrijving

bedrag of waarde
euro
euro
euro
euro

euro

totaal van het roerend gemeenschappelijk vermogen

euro
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Beschrijving en raming van de onroerende goederen
Een complex onroerend goed is bijvoorbeeld een appartement.
Als het aandeel in het onroerend goed niet de volledige volle eigendom betreft, geef dan ook een raming van de waarde van het aandeel.
Als er meer dan vier onroerende goederen zijn, kunt u de onderste rij van de tabel kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de
rij mee.
aard van het
onroerend goed

afdeling

sectie

nr.

ligging
(gemeente, straat, huisnummer)

complex onroerend goed

raming volle
eigendom

aandeel in het
onroerend goed

raming van het
aandeel

1

ja

nee

euro

euro

2

ja

nee

euro

euro

3

ja

nee

euro

euro

4

ja

nee

euro

euro

ja

nee

euro

euro

totaal van het onroerend gemeenschappelijk vermogen

euro

Als u in de tabel hierboven hebt aangekruist dat het om een complex onroerende goed gaat, geef hieronder dan een beschrijving van dat goed. Vul in de linkerkolom van de
onderstaande tabel het nummer in dat in de tabel hierboven naast de ‘aard van het onroerend goed’ staat.
Als er meer dan vier complexe onroerende goederen zijn, kunt u de onderste rij van de tabel kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven
en onder de rij mee.
nr.

beschrijving van de complexe onroerende goederen
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Passief
U kunt het werkelijk passief aantonen aan de hand van bewijsstukken of kiezen voor een forfait.
Ik kies ervoor om het werkelijk passief aan te tonen.
In de onderstaande tabel vermeldt u de gegevens van de schulden en de schuldeiser. Voeg voor elke schuld een bewijsstuk bij deze aangifte. Schulden die specifiek zijn
aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te verbeteren, mag u hier ook vermelden, ook al kiest u voor het forfait.
Als er meer dan drie gevallen of oorzaken van schuld zijn, kunt u de onderste rij van de tabel kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel
boven en onder de rij mee.
bondige beschrijving/oorzaak van
de schuld

bedrag van de
schuld

voor- en achternaam
van de schuldeiser

rijksregister- of
KBO-nummer

domicilieadres van de schuldeiser
straat en nummer

postnummer en gemeente

euro
euro
euro

euro

totale schuld

euro

Ik kies voor een forfait voor schulden van het gemeenschappelijk vermogen, ten belope van 3000 euro, te indexeren.
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Eigen vermogen
Actief: overzicht van de waarde van alle bezittingen, baten en vorderingen
Beschrijving en raming van de roerende goederen
Als er meer dan vier roerende goederen zijn, kunt u de onderste rij van de tabel kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rij
mee.
type

omschrijving

bedrag of waarde
euro
euro
euro
euro

euro

totaal van het roerend eigen vermogen

euro
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Beschrijving en raming van de onroerende goederen
Een complex onroerend goed is bijvoorbeeld een appartement.
Als het aandeel in het onroerend goed niet de volledige volle eigendom betreft, geef dan ook een raming van de waarde van het aandeel.
Als er meer dan vier onroerende goederen zijn, kunt u de onderste rij van de tabel kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de
rij mee.
aard van het
onroerend goed

afdeling

sectie

nr.

ligging
(gemeente, straat, huisnummer)

complex onroerend goed

raming volle
eigendom

aandeel in het
onroerend goed

raming van het
aandeel

1

ja

nee

euro

euro

2

ja

nee

euro

euro

3

ja

nee

euro

euro

4

ja

nee

euro

euro

ja

nee

euro

euro

totaal van het onroerend eigen vermogen

euro

Als u in de tabel hierboven hebt aangekruist dat het om een complex onroerende goed gaat, geef hieronder dan een beschrijving van dat goed. Vul in de linkerkolom van de
onderstaande tabel het nummer in dat in de tabel hierboven naast de ‘aard van het onroerend goed’ staat.
Als er meer dan vier complexe onroerende goederen zijn, kunt u de onderste rij van de tabel kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven
en onder de rij mee.
nr.

beschrijving van de complexe onroerende goederen
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Passief
U kunt het werkelijk passief aantonen aan de hand van bewijsstukken of kiezen voor een forfait.
Als u bij het gemeenschappelijk vermogen al gekozen hebt voor het forfait ten belope van 3000 euro, kunt u hier niet meer kiezen voor het forfait van 1500 euro.
Als er een uitvaartverzekering afgesloten is, dan kunt u niet kiezen voor het forfait van de begrafeniskosten.
Ik kies ervoor om het werkelijk passief aan te tonen. Schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te verbeteren, mag u hier ook vermelden,
ook al kiest u voor het forfait.
In de onderstaande tabel vermeldt u de gegevens van de schulden en de schuldeiser. Voeg voor elke schuld een bewijsstuk bij deze aangifte.
Als er meer dan drie gevallen of oorzaken van schuld zijn, kunt u de onderste rij van de tabel kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel
boven en onder de rij mee.
bondige beschrijving/oorzaak van
de schuld

bedrag van de
schuld

voor- en achternaam van
de schuldeiser

rijksregister- of
KBO-nummer

domicilieadres van de schuldeiser
straat en nummer

postnummer en gemeente

euro
euro
euro

euro

totale schuld

euro

Ik kies voor een forfait:
het forfait van de begrafeniskosten, ten belope van 6000 euro, te indexeren
het forfait van de andere schulden van de erflater, ten belope van 1500 euro, te indexeren
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Fictiebepaling
Fictiebepaling artikel 2.7.1.0.3, 1° en 2°, en 2.7.1.0.7 - 2.7.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
Vermeld hieronder alle verrichtingen die belast worden in kader van de erfbelasting, met toepassing van artikel
2.7.1.0.3, 1° en 2°, en artikel 2.7.1.0.7 tot en met 2.7.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Fictiebepaling artikel 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit: levensverzekeringen
Er is geen uitkering naar aanleiding van het overlijden van de erflater.
Als er meer dan één levensverzekering is, kunt u de onderstaande rubriek kopiëren en in het formulier plakken.
Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rubriek mee.

levensverzekering 1
verzekeringsmaatschappij
polisnummer
naam van de verzekeringsnemer
naam van de verzekerde
naam van de begunstigde bij leven
naam van de begunstigde bij overlijden
bedrag afkoopwaarde
de premies werden betaald

met gelden van het gemeenschappelijk vermogen
met eigen gelden van de overledene
met eigen gelden van de langstlevende echtgenoot of echtgenote

Er is een uitkering naar aanleiding van het overlijden van de erflater of er was een uitkering binnen drie jaar vóór
het overlijden van de erflater.
verzekeringsmaatschappij
polisnummer
naam verzekeringsnemer
naam verzekerde
voor en achternaam begunstigde(n) 1

uitgekeerd bedrag

euro

2

uitgekeerd bedrag

euro

3

uitgekeerd bedrag

euro

4

uitgekeerd bedrag

euro

5

uitgekeerd bedrag

euro

totaalbedrag van de uitkering
de premies werden betaald

euro
met gelden van het gemeenschappelijk vermogen
met eigen gelden van de overledene
met eigen gelden van de langstlevende echtgenoot of echtgenote
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Wettelijk vermoeden van eigendom – artikel 2.7.3.2.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
Vermeld hieronder alle goederen of waarden waarvan het bestaan bewezen is door een akte van eigendom uitgaande
van overledene in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden. Als u het verbruik of de wederbelegging van
deze goederen kan aantonen, voeg dan de bewijsstukken bij deze aangifte.

Overzicht van alle bijgevoegde bewijsstukken
Hieronder kruist u alle bijlagen aan die u bij uw aangifte voegt.
Nummer alle bijlagen zoals hieronder is aangegeven. Vermeld bij bijlage 10 tot en met 13 het aantal bijlagen dat u bij
uw aangifte voegt.
Als u meer dan 14 bijlagen bij uw aangifte wilt voegen, kunt u de rij bij het laatste aankruishokje kopiëren en in het
formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rij mee.
Bijlage 1: een kopie van het (wijzigende) huwelijkscontract
Bijlage 2: een kopie van de verklaring voor de notaris of van de verwerping op de griffie
Bijlage 3:een kopie van de uiterste wilsbeschikking
Bijlage 4: een kopie van de contractuele erfstelling of gift tussen echtgenoten
Bijlage 5: een kopie van de geregistreerde schenkingsakte(n)
Bijlage 6: een bewijs van de niet-geregistreerde schenkingen
Bijlagen in het kader van de aanvraag voor het verminderd tarief voor familiale bedrijfsactiva
Bijlage 7A: de laatste aangifte voor de personenbelasting (inclusief deel II), als u een verlaagd tarief aanvraagt
voor een familiale onderneming
Bijlage 7B: gegevens van de vennootschap bij aanvraag van een verlaagd tarief voor familiale vennootschappen,
als u een verlaagd tarief aanvraagt voor een familiale vennootschap
Bijlage 7C: de jaarrekeningen van de drie boekjaren voor het overlijden, als u een verlaagd tarief aanvraagt voor
een familiale vennootschap die niet in België ligt
Bijlage 7D: de geconsolideerde jaarrekeningen van de drie boekjaren voor het overlijden, als u een verlaagd
tarief aanvraagt voor een familiale vennootschap die zelf geen nijverheids-, handels-, ambachts- of
landbouwactiviteit heeft of een vrij beroep uitoefent, maar wel 30% bezit van de aandelen in een
dochtervennootschap die aan de voorwaarden van artikel 2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13
december 2013 voldoet (als die niet gepubliceerd zijn)
Bijlage 7E: bewijsstukken van het aandelenbezit in de familiale vennootschap
Bijlage 8: een kopie van de in het buitenland ingediende aangifte, een detail van de in het buitenland berekende
erfrechten en bewijsstukken van de het in buitenland betaalde erfrechten
Bijlage 9: een attest voor de vrijstelling van maatschappelijke rechten in een vennootschap die de Vlaamse Regering
heeft erkend in het kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen of woningcomplexen met
dienstverlening
Bijlage 10: een kopie van de volmacht

aantal:

Bijlage 11:passiefstukken

aantal:

Bijlage 12: tegenbewijs wettelijk vermoeden van eigendom (artikel 2.7.3.2.5 VCF)

aantal:

Bijlage 13:tegenbewijs bedekte bevoordelingen (artikel 2.7.1.0.7 tot en met 2.7.1.0.9 VCF)

aantal:

Bijlage 14: een kopie van het schattingsverslag onroerend goed van een landmeter-expert die het kwaliteitscharter
van de Vlaamse Belastingdienst ondertekend heeft
Bijlage

:
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Ondertekening
Deze rubriek moet worden ondertekend door alle aangevers voor wie deze aangifte geldig is en die in de rubriek
Identiteit van de aangevers zijn opgenomen, of door hun gemandateerde.
Als er meer dan twee ondertekenaars zijn, kunt u de rij met de handtekening en de rij met voor-en achternaam kopiëren
en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rij mee.
Ik bevestig dat deze aangifte volledig en naar waarheid ingevuld is, en ik ben ervan op de hoogte dat ik krachtens de
bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 een administratieve geldboete, een
belastingverhoging of een strafrechtelijke vervolging kan oplopen als ik onjuiste of onvolledige verklaringen in deze
aangifte heb afgelegd.
datum

dag

maand

jaar

handtekening

handtekening

voor- en achternaam

voor- en achternaam
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VLABEL-01/1-150903

Bijlage 1: gegevens van de onderneming bij de
aanvraag van een verlaagd tarief voor familiale
ondernemingen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Waarvoor dient deze bijlage?
Deze bijlage moet u invullen en bij uw aangifte van een nalatenschap voegen als u een verlaagd tarief voor een familiale
onderneming aanvraagt.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 Vul hieronder de gegevens van de familiale onderneming in.
naam
ondernemingsnummer

.

.

2 Geef een overzicht van de overgedragen activa met een verwijzing naar de boekhouding.
over te dragen activa

vermelding in de boekhouding

3 Zijn er in de nalatenschap onroerende goederen inbegrepen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning of
aangewend worden voor bewoning?
ja. Vul de gegevens van die onroerende goederen in.
straat en nummer

postnummer en gemeente

kadastrale gegevens
afdeling

sectie

nummer

nee
4 Werd de familiale onderneming persoonlijk geëxploiteerd door de erflater of de echtgenoot of samenwonende van
de erflater?
ja

nee

Bijlage2: gegevens van de vennootschap bij de
aanvraag van een verlaagd tarief voor familiale
vennootschappen

VLABEL-01/4-150903

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Waarvoor dient deze bijlage?
Deze bijlage moet u invullen en bij uw aangifte van een nalatenschap voegen als u een verlaagd tarief voor een familiale
vennootschap aanvraagt.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 Vul hieronder de gegevens van de familiale vennootschap in.
naam
vennootschapsvorm
maatschappelijke zetel: straat en nummer
ondernemingsnummer

.

.

2 Vermeld de gegevens van de aandeelhouders en de medeaandeelhouders in de familiale vennootschap op het
ogenblik van het overlijden van de erflater, alsook het zakelijk recht.
Voeg bij dit formulier de documenten die het aandelenbezit in de familiale vennootschap bewijzen, namelijk het
rechtsgeldige aandelenregister, ondertekend door alle aandeelhouders of, bij gebrek daaraan, de notulen van de laatste
algemene vergadering voor het overlijden van de erflater, waaruit de participaties blijken.
Bij aard zakelijk recht vermeldt u: vruchtgebruik (VG), naakte eigendom (NE) of volle eigendom (VE).
voor- en achternaam

verwantschapsband
met erflater

aard zakelijk recht

totaal

participatie

aantal
aandelen

