VLABEL-01-160708

Nieuwe 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 overeenkomstig artikel 3.3.1.0.6 en 3.6.0.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit een nieuwe
aangifte doen van een nalatenschap. Het formulier moet worden ingevuld door de erfopvolger die verplicht is om de
nieuwe 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
betrokken 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.

Gegevens oorspronkelijke aangifte
Vul hieronder de datum in waarop u de oorspronkelijke aangifte hebt ingediend en het dossiernummer. Het dossiernummer staat op de eerste pagina van het aanslagbiljet: het bevat twaalf cijfers en begint met 02.
indiendatum
dossiernummer

dag

maand

jaar

02
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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
geboorteplaats en -datum
plaats en datum van overlijden

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

Identiteit van de erfopvolgers
De identiteit van alle erfopvolgers werd al vermeld in de oorspronkelijke aangifte en hun aandeel in de erfenis is niet
gewijzigd.
De identiteit van alle erfopvolgers werd al vermeld in de oorspronkelijke aangifte maar er zijn wijzigingen in het
aandeel in de erfenis.
Als de geboorteplaats of het domicilieadres in het buitenland ligt, vul dan ook het land in.
Als er meer dan één erfopvolger is van wie het aandeel in de erfenis gewijzigd is, kunt u de rubriek hieronder
kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rubriek mee.

gewijzigd aandeel 1
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer

.

.

geboorteplaats en -datum

dag

maand

jaar

domicilieadres
aandeel in de erfenis

Er zijn nieuwe erfopvolgers van wie de gegevens hieronder zijn opgenomen.
Als de geboorteplaats of het domicilieadres in het buitenland ligt, vul dan ook het land in.
Als er meer dan één nieuwe erfopvolger is, kunt u de rubriek hieronder kopiëren en in het formulier plakken.
Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de rubriek mee.

nieuwe erfopvolger 1
voornamen en achternaam
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer

.

.

geboorteplaats en -datum

dag

maand

jaar

domicilieadres
verwantschapsgraad
aandeel in de erfenis
hoedanigheid

erfgenaam

legataris

begiftigde
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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.
voornamen en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres
rijksregister- of bisnummer
KBO-nummer

.

.

Reden van de nieuwe aangifte
Deze aangifte verandert de devolutie van de oorspronkelijke aangifte naar aanleiding van het onderstaande feit.
beschrijving van het feit
datum

dag

maand

jaar

nieuwe devolutie
Deze aangifte wordt ingediend door een rechtspersoon die opschorting van betaling verkregen heeft (artikel
3.10.3.1.3 VCF). Werd er een machtiging of goedkeuring verkregen om het legaat te aanvaarden?
ja, op de onderstaande datum. Voeg een kopie van de machtiging of goedkeuring bij deze aangifte.
dag

maand

jaar

nee. Voeg een kopie van het besluit tot weigering van de machtiging bij deze aangifte.
Deze aangifte wordt ingediend naar aanleiding van de vermeerdering van de actieve samenstelling van de
nalatenschap om de onderstaande reden.
vermeerdering door het intreden van een (opschortende of ontbindende) voorwaarde of van elk ander voorval,
zoals hieronder is beschreven:
beschrijving feit of voorval
datum

dag

maand

jaar

erkenning van het eigendomsrecht van de erflater op goederen in het bezit van een derde zoals hieronder is
beschreven:
beschrijving dading, vonnis of
arrest
datum

dag

maand

jaar

oplossing van een geschil door dading, vonnis of arrest, zoals hieronder is beschreven:
Voeg een kopie van de dading, vonnis of arrest bij deze aangifte.
beschrijving dading, vonnis
of arrest
datum

dag

maand

jaar
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Deze aangifte wordt ingediend naar aanleiding van de onderstaande aanwas of terugval van eigendom,
vruchtgebruik of van ieder ander levenslang recht, door de overledene bedongen in een testament of erfstelling.
identiteit begunstigde
gebeurtenis die aanleiding gaf
tot de aanwas of terugval
datum gebeurtenis

dag

maand

jaar

Deze aangifte wordt ingediend naar aanleiding van de onderstaande overgang van met fideï-commis bezwaarde
goederen naar de verwachter (Fideï-commis bedongen door de erflater in testament of erfstelling).
identiteit bezwaarde
identiteit verwachter
aanleiding tot de overgang
datum van het feit

dag

maand

jaar

Deze aangifte wordt ingediend nadat op de oorspronkelijke aangifte het ‘hoogste recht’ werd geheven wegens de
onzekerheid over de devolutie of de graad van verwantschap. Geef de datum van de gebeurtenis die de
onzekerheid deed ophouden en beschrijf de werkelijke toestand.
datum

dag

maand

jaar

beschrijving
Deze aangifte wordt ingediend naar aanleiding van een vermindering van de actieve samenstelling of vermeerdering
van de passieve samenstelling. Kruis hieronder de reden aan.
door het intreden van een (opschortende of ontbindende) voorwaarde of van elk ander voorval, zoals hieronder
is beschreven:
beschrijving voorval
datum

dag

maand

jaar

door de oplossing van een geschil door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of door een transactie, zoals
hieronder is beschreven:
beschrijving vonnis of transactie
datum

dag

maand

jaar
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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 datum van het nieuw feit
beurswaarde op datum van één maand na het nieuw feit
beurswaarde op datum van twee maanden na het nieuw feit

bron

Gemeenschappelijk vermogen
Actief: overzicht van alle wijzigingen
Beschrijving en raming van de wijzigingen van het roerend vermogen
Als er meer dan één wijziging is, 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 op
datum van het nieuw feit
euro

euro

totaal van de wijzigingen

euro
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Beschrijving en raming van de wijzigingen van het onroerend vermogen
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 één onroerend goed is, 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

complex onroerend goed

aandeel in het
onroerend goed

raming volle
eigendom

raming van het
aandeel

ja

nee

euro

euro

ja

nee

euro

euro

totaal van de wijzigingen

euro

Als u in de tabel hierboven hebt aangekruist dat het om een complex onroerend goed gaat, geef hieronder dan een beschrijving van dat goed.
Als er meer dan één complex onroerend goed is, 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.
beschrijving van de complexe onroerende goederen
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Passief: overzicht van alle wijzigingen
Beschrijving en raming van alle wijzigingen
U kunt de onderstaande tabel alleen invullen als er in de oorspronkelijke aangifte gekozen werd voor een werkelijk bewijs van het passief.
Als er meer dan één wijziging is, 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

totaal van de wijzigingen

euro

Eigen vermogen
Actief: overzicht van alle wijzigingen
Beschrijving en raming van de wijzigingen van het roerende vermogen
Als er meer dan één wijziging is, 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/waarde op datum
van het nieuw feit
euro

euro

totaal van wijzigingen

euro
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Beschrijving en raming van de wijzigingen van het onroerend vermogen
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 één onroerend goed is, 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

complex onroerend goed

aandeel in het
onroerend goed

raming volle
eigendom

raming van het
aandeel

ja

nee

euro

euro

ja

nee

euro

euro

totaal van de wijzigingen

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.
Als er meer dan één complex onroerend goed is, kunt u de onderstaande rubriek kopiëren en in het formulier plakken. Selecteer en kopieer telkens de witregel boven en onder de
rubriek mee.

beschrijving van de complexe onroerende goederen
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Passief: overzicht van alle wijzigingen
Beschrijving en raming van alle wijzigingen
U kunt de onderstaande tabel alleen invullen als er in de oorspronkelijke aangifte gekozen werd voor een werkelijk bewijs van het passief.
Als er meer dan één wijziging is, 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

totaal van de wijzigingen

euro
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Fictiebepaling
Fictiebepaling artikel 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit: levensverzekeringen
Er is een uitkering geweest aan een andere begunstigde dan de persoon die in de oorspronkelijke aangifte als
begunstigde werd vermeld.
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

euro

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 ten gevolge van een beslissing van de verzekeringsmaatschappij die dateert van na de indiening
van de oorspronkelijke aangifte.
Voeg een kopie van de beslissing van de verzekeringsmaatschappij bij deze aangifte.
verzekeringsmaatschappij
polisnummer
naam verzekeringsnemer
naam verzekerde
datum van de beslissing

dag

maand

jaar

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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Overzicht van alle bijgevoegde bewijsstukken
Hieronder kruist u alle bijlagen aan die u bij deze aangifte voegt.
Nummer alle bijlagen zoals hieronder is aangegeven. Vermeld bij bijlage 5 het aantal bijlagen dat u bij uw aangifte
voegt.
Als u meer dan vijf 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 de verklaring van verwerping voor de notaris of op de griffie
Bijlage 2: een kopie van de machtiging of goedkeuring van een legaat aan een rechtspersoon
Bijlage 3: een kopie van een besluit tot weigering van een legaat aan een rechtspersoon
Bijlage 4: een kopie van een gerechtelijke uitspraak of van een transactie
Bijlage 5: bewijsstukken voor nieuw passief

aantal:

Bijlage 6: een kopie van de beslissing van de verzekeringsmaatschappij over de uitkering, die dateert van na de
indiening van de oorspronkelijke aangifte.
Bijlage

:

Ondertekening
Deze rubriek moet worden ondertekend door alle aangevers voor wie deze nieuwe aangifte geldig is en die in de rubriek
Identiteit van de erfopvolgers 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 nieuwe 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
nieuwe aangifte heb afgelegd.
datum

dag

maand

jaar

handtekening

handtekening

voor- en achternaam

voor- en achternaam
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