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Emigreren naar het buitenland, wat 
met je belastingen: 2 aandachtpunten 
 

1. AANGIFTE SPECIAAL 
2. AANGIFTE NIET-INWONERS BELGIË 

Ik heb me uitgeschreven in België en vertrek 
naar het buitenland om er te wonen => Aangifte 
speciaal 

• Voor iedereen die emigreert uit België; persoonlijke- of professionele redenen 

• Over de periode dat je nog in België ingeschreven staat, ben en blijf je 

belastingplichtige in België – dit houdt in dat u een Speciale aangifte zult moeten 

invullen. Deze aangifte heet Aangifte Speciaal. 

• Aangifte speciaal berekent het aantal dagen dat u nog in België belastingplichtig 

was. Dat is van 1 januari tot de datum dat u bent uitgeschreven van het 

kalenderjaar in dewelke u naar Spanje vertrekt. 

• Slechts weinig mensen zijn op de hoogte van hun verplichting om het vertrek uit 

België spontaan te melden bij het plaatselijk belastingkantoor en om zelf de 

aangifte speciaal aan te vragen. De aangifte moet binnen de 3 maanden na 

vertrek uit België ingediend worden, een datum die niet zelden wordt 

overschreden. 

• In dat zelfde kalenderjaar zal Spanje ook belasting heffen maar dan over het 

gehele kalenderjaar als u er meer dan 183+1 dagen resident was.   

• Als je dan dubbel belast bent geweest moet je teruggave aanvragen wat geen 

eenvoudige procedure is.  

Ik ben geëmigreerd, moet ik nog een 
belastingaangifte in België doen – Aangifte 
niet-inwoners België 

• Indien er nog inkomsten van Belgische bron blijven na het vertrek uit België, dan 

is het perfect mogelijk dat men belastbaar wordt in de belastin van NIET-

INWONERS.  
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• Dis is bijvoorbeeld voor personen die in België bepaalde beroepsactiviteiten 

blijven behalen, voor gepensioneerden of voor personen met een onroerend 

patrimonium in België. Na vertrek uit België ontstaat dan een verplichting om 

jaarlijks aangifte te doen in de belasting van niet-inwoners. 

• Er gelden internationale belastingverdragen tussen landen zodat u maar in 1 

land belasting betaalt over één of meerdere pensioenen. Tussen bijvoorbeeld 

Spanje en België bestaat er zo een verdrag (zie onder meer info over dit verdrag) 

• Het begin van de aangifteplicht  als niet-inwoner moet door u zelf geactiveerd 

worden via deze link: Aanvraag voor aangifteformulier belasting niet-inwoners 

• Het dossier wordt dan beheert door een centraal departement dienst 

buitenland (dus niet meer uw vroegere lokale belastingkantoor)  

Meer informatie vindt u via deze link: 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/belasting_niet-inwoners  

Maar ook in Spanje zal je een aangifte moeten doen en als u al belast werd in België dit 

duidelijk vermelden zodat Spanje dit kan registreren. Uw fiscale fiche kan dan dienen als 

bewijs. 

Ik ben resident geworden in Spanje, waar dien ik 
mijn fiscale verplichtingen te voldoen? 

VOOR WIE IS DIT VAN TOEPASSING 

• Je ontvangt inkomsten uit België (pensioen, uitkering, …) 

• Je ontvangt inkomsten uit België die vallen onder de Belgische belastingen 

• Je bent fiscaal resident in Spanje (183+1 dagen dat u in Spanje woont) 

Zoals u eerder kon lezen kan het zijn dat u nog fiscale verplichtingen heeft in België 

maar dus ook in Spanje zal je jaarlijks moeten aantonen hoe u zich hier in leven houdt. 

Dat gebeurt door de jaarlijkse Spaanse aangifte van de personenbelasting. Dit heet in 

Spanje het Model 100 – IRPF. 

Meer informatie over dit thema kan u terugvinden op een reeds verschenen artikel van 

ons in VIW Costa Blanca: https://www.viw-costablanca.com/experten/fiscaal/jaarlijkse-

aangifte-personenbelasting-in-spanje-model-100-irpf/ 
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Belastingverdrag Spanje en België 

Allereerst heeft Spanje met België een akkoord qua belasting betalen. Zijn er inkomsten 

reeds belast in één land dan moet u daarover geen belasting meer betalen in het 

andere land. Dit heet het dubbel belastingontheffing verdrag (dit is de link om het 

akkoord in te lezen: 

https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdf

id&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=16777221) 

Ook Europa informeert via onderstaande link wat de regels zijn: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/index_nl.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit artikel is verschenen op 01/05/2020. Wetten kunnen veranderen en u wordt geacht zelf op de hoogte te blijven 

van uw fiscale verplichtingen. Lees onze DISCLAIMER op de website voor meer info omtrent verantwoordelijkheden. 
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