
Het dividend van Beauvent uitgelegd

De algemene vergadering keurt het dividend 

van het boekjaar 2020 goed.

mei 2021

Het dividend van het boekjaar 2020 wordt 

uitbetaald.

juni 2021

U ontvang het fiscaal attest m.b.t. de uit-

betaalde dividenden van het boekjaar 2020.

maart 2022

Goed om te weten!

Hoe wordt het dividend berekend?

Het dividend dat je ontvangt staat in verhouding tot de duur van het bezit van je aandelen. Was je 

geen volledig jaar aandeelhouder, dan wordt het dividend pro rata berekend.  

     

Daarnaast wordt er naargelang de aankoopdatum van het aandeel 30%, 20% of 15% roerende 

voorheffing ingehouden. 

Fiscaal attest

De roerende voorheffing die Beauvent 

inhield bij de betaling van het dividend kan 

je recupereren via de personenbelasting. 

Het fiscaal attest dient om bij je belastin-

gaangifte te voegen.

Voorbeeld

Een coöperant koopt op 1 oktober 2020 voor 1000 euro aan aandelen. Hij/zij 

ontvangt in 2021 3,25% dividend voor de duurtijd van 3 maanden.

3/12 x € 1000 x 3,25%     =     € 8,1 bruto dividend

30% op € 8,13     =     € 2,5 roerende voorheffing

70% op € 8,13      =     € 5,6 netto dividend

In de belastingaangifte kan een ingehouden roerende voorheffing op een maximaal bruto-dividend van 800 

euro per belastingplichtige gerecupereerd worden. Hiervoor kun je de code 1437-18 (partner 1) en/of code 

2437-85 (partner 2) gebruiken. Je kunt per koppel maximaal 2 x 240 euro recupereren. (= 800 euro x 30%).

Opgelet: Is er 15 % roerende voorheffing ingehouden, dan kan er maximaal 120 euro (800 euro x 15 %) in 

code 1437 en/of 2437 vermeld worden. Is er 20 % roerende voorheffing ingehouden, dan kan er maximaal 

160 euro (800 euro x 20 %) in code 1437 en/of 2437 vermeld worden.

Ingehouden roerende voorheffing op dividenden van minderjarige kinderen kan worden teruggevraagd via 

de belastingaangifte van de ouders.

Waarom 30%, 20% of 15% 
roerende voorheffing (RV)?

Instapjaar: 30% RV

1ste volledig jaar: 30% RV

2de volledig jaar: 20% RV

3de volledig jaar en later: 15% RV

Opgelet: op aandelen aangekocht vóór 

13 juli 2013 wordt er 30% RV ingehouden.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons op:  

info@beauvent.be

of 058 29 90 29


