Dubbele vrijstelling roerende voorheffing

Met dit document kan u een dubbele vrijstelling aanvragen voor een gemeenschappelijke rekening die u
hebt geopend samen met een persoon waarmee u niet gehuwd bent en waarmee u niet wettelijk
samenwoont.
Wat hebben wij nodig:
o
o

Een rectoverso-kopie van de identiteitskaart van de rekeninghouder(s)
Een ingevuld en ondertekend document kopie van dit document

U kan ons de informatie op twee manieren bezorgen:
1.

Via de online verzendtool:
U stuurt ons dit document (ingevuld en ondertekend) via www.nibcdirect.be/uploadcentrum, samen
met een kopie van uw identiteitskaart.

2. Per post: (een postzegel is niet nodig)
U stuurt ons dit document (ingevuld en ondertekend), samen met een kopie van uw identiteitskaart,
naar:
NIBC Direct
Antwoordcode DA 852-991-9
Dikkebusseweg 17
8900 Ieper
We nemen altijd contact met u op als we gegevens moeten wijzigen. Zo zijn wíj zeker dat niemand zonder uw
medeweten een aanvraag doet en zo bent ú zeker dat uw document goed aangekomen is.

Heeft u vragen?
Bel ons gratis op 0800 / 63 500
(maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u, donderdag tot 19u)

Dubbele vrijstelling roerende voorheffing

Uw NIBC Direct rekeningnummer:
Gegevens rekeninghouder:
Voornaam:

Familienaam:

Straat:

Nummer:

Postcode:

Woonplaats:

Identiteitskaartnummer:

Geldig tot:

Bus:

Rijksregisternummer:
Gegevens mederekeninghouder:
Voornaam:

Familienaam:

Straat:

Nummer:

Postcode:

Woonplaats:

Identiteitskaartnummer:

Geldig tot:

Bus:

Rijksregisternummer:
De rekeninghouders verklaren:
1.

dat zij beiden rekeninghouder zijn van huidige rekening bij NIBC Direct België en dit met een
gelijke verdeling in het kapitaal;

2.

dat ze zich ertoe verbinden om de toegekende interest effectief gelijk te verdelen en/of dat de
interest in gelijke verhouding de tegoeden op het spaardeposito vermeerderen.

3.

dat ze recht hebben op een dubbele vrijstelling op roerende voorheffing op een
gemeenschappelijke rekening.

De ondergetekenden verbinden zich ertoe om aan NIBC Direct onmiddellijk elke wijziging te melden die de
juistheid van dit getuigschrift zou aantasten. Daarnaast erkennen zij dat inkomsten op interesten boven het
vrijgestelde bedrag van 980 euro (voor inkomstenjaar 2019) per persoon dienen te worden aangegeven in de
personenbelasting.
Wij verklaren alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Gedaan te

op

Handtekening rekeninghouder

Handtekening mederekeninghouder

___________________

___________________

