
Verklaring buitenlandse rekening, levensverzekering, juridische constructies en effectenrekeningen 
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De vragenlijst AJ2022 / inkomsten 2021 bevat geen wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren. De algemene basisgegevens 
mogen worden overgenomen. 

 Verklaring aangifte personenbelasting inkomsten 2021 / AJ 2022 
 

 

A. Bent u, uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2021 
op enig ogenblik titularis geweest van een buitenlandse rekening ? 

 
Ik verklaar op eer dat ik geen titularis ben geweest van een buitenlandse rekening (zicht-,spaar-,effecten-of cryptorekening) 
 Ik verklaar op eer dat ik wél titularis ben geweest van een buitenlandse rekening 

Ik verklaar in 2021 geen buitenlandse intresten dividenden, … ontvangen te hebben 
Ik verklaar in 2021 buitenlandse intresten, dividenden, … ontvangen te hebben (details te bezorgen!) 
Ik verklaar dat de wettelijke gegevens van deze rekening werden gemeld bij het centraal aanspreekpunt 

bij de Nationale Bank van België 
(gelieve ons een kopie van de melding van buitenlandse rekeningen te bezorgen - www.nbb.be) 

 
B. Verklaring individuele levensverzekeringen in het buitenland 

 
Heeft u, uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen ooit één of 

meer (nog lopende) individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten bij een verzekeringsonderneming 

gevestigd in het buitenland ? 

 

Ik verklaar op eer dat ik geen overeenkomst afgesloten heb van een individuele levensverzekering in het buitenland 
Ik verklaar op eer dat ik wél een overeenkomst afgesloten heb van een individuele levensverzekering in het buitenland 

 
C. Juridische constructies 

 
Bent u, uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen 

oprichter,aandeelhouder of begunstigde geweest van een buitenlandse vennootschap / rechtspersoon of een Belgische 

of buitenlandse stichting / maatschap? 

Nee 
Ja naam oprichter / begunstigde :                                                                                                             

land van de constructie:                                                                                                               

vorm van de constructie:    

 
 

 

 
 
Opgemaakt te : (plaats)    

Datum :    

 
Ik , (naam) ……………………………...………………………………………………. (en) mijn partner …………………………………………………………………………… 

verklaar / verklaren op eer dat de verstrekte gegevens correct zijn en ik/wij verbind(en) mij (ons) er toe iedere wijziging door te geven 

Handtekening Handtekening partner 

 
 

 
 

De beroepsbeoefenaar behoudt zich het recht voor om de relatie met de cliënt stop te zetten indien zou blijken dat de verschafte informatie 
onvolledig of niet correct is. Wij dragen ook geen verantwoordelijkheid voor laattijdig ingediende aangiftes door het laattijdig aanleveren van 
documenten. 


