
 

Inningscentrum – Diverse taksen 
Afz.: Koning Albert II-laan, 33 bus 431 – 1030 Schaarbeek 

 

 

 

 

Betreft: Betaling van de Diverse Taksen 

 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Met het oog op de modernisering van onze IT-omgeving voor de aangifte en betaling van de 
diverse belastingen (Wetboek van de diverse taksen en belastingen) hebben we deze 
belastingen geïntegreerd in de FIRST-toepassing die al in gebruik is binnen onze FOD voor 
verschillende producten.  Deze belangrijke wijziging vereist dat elke belasting voortaan wordt 
betaald op een specifieke rekening die eraan is gewijd.  Er zullen negen verschillende rekeningen 
zijn.   

De productie is gepland om op 1 juni 2020 te beginnen.  Voor alle aangiften die na deze datum 
worden ingediend, zal de betaling op de nieuwe rekeningen moeten worden verricht. We zullen, 
in een korte overgangsfase, de betalingen die nog op de oude rekening komen naar de nieuwe 
rekeningen overschrijven. 

 

Hieronder vindt u een lijst van de rekeningen waarop betalingen moeten worden gedaan volgens 
de taks en het communicatiemodel dat we in de toekomst graag gebruikt zouden zien: 

 

 

Uw bericht van 

 
 

Uw kenmerk: 

 

Ons kenmerk: 

IR/9916/CHS 

Bijlage(n): 

0 

 

Schaarbeek, datum van de post

Christiane Hupperts 
Koning Albert II-laan, 33 bus 43 – 1030 Schaarbeek 
▪Tel.: +32 (0)257 634 77 
▪E-mail: christiane.hupperts@minfin.fed.be 
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SOORT TAKS BANKREKENING COMMUNICAGTION 
Jaarlijkse taks op de 
verzekeringsverrichtingen 

BE17 6792 0022 9521                         
JBVC - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

Taks op het lange termijn sparen BE06 6792 0022 9622 
TELT - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen 
(= banken taks) 

BE92 6792 0022 9723 
JTKI - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

Taks op de beursverrichtingen BE39 6792 0022 9319 
TOB - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

Jaarlijkse taks op de collectieve 
beleggingsinstellingen 

BE81 6792 0022 9824 
TOPC - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen BE70 6792 0022 9925 
BWD - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

Belasting voor aanplakking BE48 6792 0023 0127 
BA - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

Jaarlijkse taks op de 
verzekeringsondernemingen 

BE37 6792 0023 0228 
TEA - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

Taks op de effectenrekeningen BE50 6792 0022 9218  
TCTER - KBO nummer of Rijksregister 
Nummer (RRN) - belastbare periode 

 

Wij begrijpen dat deze veranderingen ook voor uw partners grote veranderingen met zich 
meebrengen.  Ieders medewerking is echter een troef om ervoor te zorgen dat de betalingen zo 
snel mogelijk worden verwerkt en op de correcte aangifte worden aangewend.  Daarom zouden 
wij het op prijs stellen als u uw leden en partners op de hoogte stelt van dit bericht en hen 
uitnodigt om ook hun klanten, die aan deze belastingen zijn onderworpen, te informeren.  

 

Wij danken u voor het goede gevolg dat aan deze brief is gegeven en voor uw waardevolle 
medewerking. 

 

Ik sta natuurlijk tot uw beschikking als u vragen heeft.  

 

Hoogachtend, 

 

Tom BOELAERT 

 

 

 

Administrateur belast met de leiding van de Inning en de Invordering 
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