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PRINCIPES

HUIDIGE PLAFOND

Sinds 2008 worden auteurs- en naburige rechten beschouwd als roerende inkomsten. Hierdoor zijn ze onderworpen aan een roerende 
voorheffing van 15%. De beheersvennootschappen zijn gebonden aan het inhouden van die roerende voorheffing en het doorstorten ervan aan 
de Belgische staat. Bij het berekenen van de roerende voorheffing wordt er rekening gehouden met een forfaitaire kostenaftrek.

Het bruto plafond van de naburige rechten wordt jaarlijks geïndexeerd en voor de inkomsten van 2021 ligt het maximumbedrag op € 62.550.  
 
Wanneer de naburige rechten die u ontving in 2021 het plafond van €62.550 overschrijden, dan zijn de beheersvennootschappen genoodzaakt een 
roerende voorheffing van 30% in te houden. Overschrijden jouw rechten het bedrag van €62.550 dan raden wij je aan een fiscalist te raadplegen die je het 
nodige advies kan geven rekening houdend met alle elementen in jouw persoonlijke dossier. Een dalende aftrek van forfaitaire kosten wordt toegepast 
per inkomstenschijf: max. €12.510.

• 50% op de eerste schijf van bruto-inkomsten tussen €0 en €16.680 (inkomsten 2021, belastingaangifte 2022), 

• 25% op de tweede schijf van bruto-inkomsten tussen €16.681 en €33.360 ( inkomsten 2021, belastingaangifte 2022), 

• Geen aftrek van forfaitaire kosten boven de €33.360 (inkomsten 2021, belastingaangifte 2022).
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Sinds 2013 (inkomsten 2012) is het verplicht, zelfs wanneer aan de bron voorheffing wordt ingehouden, om de brutobedragen van jouw auteurs- en/of 
naburige rechten aan te geven in jouw belastingaangifte. Je kan jouw fiscale fiche raadplegen en downloaden via de PlayRight portal, in het menu                                                  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  onder de tab Documenten    .   Gegevens Documenten

HOE MIJN AANGIFTE INVULLEN?

Je vindt het detail van de bedragen die PlayRight je uitbetaalde in jouw online dossier in het menu Rechten€           . Heb je auteurs- en/of naburige 
rechten ontvangen van een of meerdere beheersvennootschappen of via andere bronnen dan moet je de belastingaangifte als volgt invullen:Deel 1 
– Vak VII “Inkomsten van kapitalen en roerende goederen”, “Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke 
en verplichte licenties”.

Rechten €

Ondervind je problemen bij het invullen van jouw belastingaangifte ga dan naar de website Tax on web en/of contacteer de dienst FOD financieën.

IK HEB RECHTEN ONTVANGEN DIE VOORTKOMEN UIT EERDERE JAREN DAN HET JAAR VAN DE BELASTINGSAANSLAG. WAT MOET IK AANGEVEN?

Welke ook de referentiejaren zijn waarvoor PlayRight een betaling uitvoert, het jaar waarin je de betaling ontvangst is het jaar waarop je 
aangeslagen zal worden. Het detail hiervan vind je steeds terug in jouw online dossier in het menu  Rechten€              .  Indien jouw naburige rechten 
een totaal van €62.550 overschrijden dan raden we je aan een fiscale expert te raadplegen die je meer advies zal kunnen geven, rekening houdend 
met alle elementen in jouw persoonlijke dossier.
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Codes Codes
Inkomsten (bruto) : 1117-47 2117-17
Kosten  : 1118-46 2118-16
Roerende voorheffing : 1119-45 2119-15

Rechten €

▶

https://portal.playright.be/
https://eservices.minfin.fgov.be/taxonweb/app/citizen/public/common/chooseLanguage.do;TAXONWEB_JSESSIONID=pgdWhw9GfQCnS7y7NC31h7JYl2RvfJmZVmDQ0w129W2JLcVX5fgL!139092923
https://portal.playright.be/


EN WAT MET BELASTINGEN ALS IK IN HET BUITENLAND WOON? 

Vraag een terugbetaling aan bij de Belgische belastingdienst met het formulier 276R.

Wanneer je in een ander land dan België belastingen betaalt, bestaat de kans dat jouw rechten opnieuw belast zullen worden wanneer je ze daar moet aangeven 
op de belastingaangifte. Is dit het geval dan kan je voor de roerende voorheffing betaald aan de Belgische staat een volledig of gedeeltelijke terugbetaling vragen 
met het formulier 276R.

Binnen de EU, maar ook daarbuiten, bestaan namelijk overeenkomsten waarin landen vastleggen op welke inkomsten zij belasting mogen heffen en op welke 
niet. Alle EU-landen, maar ook heel wat niet EU-landen, hebben zo’n verdrag met België. De teksten van die verdragen vind je op de website van de FOD Financiën.

Wat moet je doen?

Je hebt 5 jaar de tijd om deze terugbetalingsaanvraag in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 1 januari na het jaar waarin u de betaling ontving.

Stap 1: Download op deze pagina het formulier 276R.
Stap 2: Vul het land in waar u belastingen betaalt.
Stap 3: Vul de contactgegevens en het ondernemingsnummer BE0440 736 227 van PlayRight in. 
Stap 4: Vul de munteenheid en uw contact- en bankgegevens in.
Stap 5: Vul de gegevens in m.b.t. de ontvangen rechten.
Stap 6: Ga met het formulier naar het lokale belastingkantoor (dus niet het gemeentehuis of een andere dienst). De ambtenaar zal het formulier vervolledigen, 
afstempelen en handtekenen.
Stap 7: Wanneer het formulier is ingevuld, afgestempeld en ondertekend, neem dan voor uzelf een kopie.
Stap 8: Stuur het originele formulier (bij voorkeur aangetekend) naar de Belgische belastingsdienst op dit adres: Controle Brussel Buitenland – FINTO – Kruidtuinlaan 
50, bus 3424 – 1000 Brussel
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https://playright.be/wp-content/uploads/2018/08/276R.pdf
https://playright.be/wp-content/uploads/2018/08/276R.pdf

