Brochure - Aangifte personenbelasting Spanje
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Woont u in Spanje en valt u onder de categorie Spaans ingezetene-resident-fiscaal resident, dus u heeft in
Spanje fiscale verplichtingen – Spanje beschouwd u als fiscaal resident als u meer dan 183 + 1 dag in Spanje
verblijft (dat kan aaneensluitend zijn of met tussenpauzen). Let op: als fiscaal resident zijn er verschillen in
verplichtingen, het kan zijn dat u enkel een aangifte moet doen of het kan zijn dat u ook belastingen moet
betalen. Dit hangt af van verschillende factoren.
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Wordt u in Spanje beschouwd als fiscaal resident dan dient u van uw wereldwijd inkomen aangifte te doen aan
de Spaanse fiscus tussen 1 april van het lopende kalenderjaar tot het einde van juni van het lopende
kalenderjaar (30 juni is de laatste dag). Iemand die in Spanje meer als 183 +1 dag per jaar verblijft, ook al
heeft hij nog geen residentie aangevraagd wordt door de Spaanse fiscus aanschouwd als fiscaal resident!
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In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, voor de inkomsten van 2019 zijn de geldende tarieven in 2020
tussen de 19% - 45%. U kan als Spaans inwonende tot een bepaald bedrag aan hypotheekkosten (rente en
aflossingen van de eerste en enige woning in Spanje) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.
Hieronder de tabel van de inkomstenschijven en de verschuldigde belasting per schijf in relatie tot het
percentage dat de fiscus neemt. Hierop zijn nog vrijstellingen van toepassing en leeftijd met gezinssituatie
bepalen mede uiteindelijk wat u verschuldigd bent.

Belangrijke opmerking: Geniet u bijvoorbeeld een inkomen (pensioen, rente, dividenden, rendementen,…) dat
belast is aan de bron dan betaald u in Spanje geen belastingen meer op deze inkomsten enkel en alleen als er
tussen Spanje en dat land een akkoord is om dubbele belasting te vermijden.
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1.2 Wat kost deze aangifte bij Segurantis
Wenst u meer info over een op maat gemaakte service e-mail dan naar info@segurantis.com of naar uw
vertrouwenspersoon binnen Segurantis.

1.3 Wat hebben wij nodig van u:
U ontvangt in bijlage een apart document (M100-QUESTIONNAIRE-2019-2020-NL) waar er u vragen worden
gesteld en welke informatie we van u nodig hebben. Het kan zijn dat er vele van de zaken op staan die niet
van toepassing zijn voor u. Wat wel van toepassing is daarvan bezorgt u ons de gevraagde info.

1.4 Naar wie verstuurt u deze info?
U kan al deze informatie naar ons doorsturen via e-mail naar info@segurantis.com of naar uw
vertrouwenspersoon binnen Segurantis.
Voor meer informatie hieromtrent kan u contact opnemen met ons zodat wij samen met u overlopen wat de
verplichtingen en opportuniteiten zijn als u verhuurt in de communidad Valenciana.

1.5 Wanneer maken wij dit voor u in orde?
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Wenst u meer info dan stuurt u een e-mail naar info@segurantis.com of u kan ons telefonisch bereiken op
0034 633 30 22 01/0034 665 01 65 98 van ma-vr van 08.00 u – 18.00 u.
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Segurantis start met het verzamelen van uw informatie vanaf 15 april tot ten laatste 15 juni van het lopende
kalenderjaar. 15 juni is tevens de deadline voor het verzamelen van uw gegevens voor deze residententaks.
Vanaf het moment wij uw berekening en declaratie klaar hebben sturen wij u dit door samen met de factuur
voor deze dienst.
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Gelieve dit bedrag te betalen per overschrijving (omwille van de noodsituatie COVID 19 kan het zijn dat wij niet
ter plaatse kunnen komen).

1.6 Wanneer wordt deze belasting betaald?
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De betaling van de belasting (als dit verschuldigd is) gebeurt in juli tem november van het lopende
kalenderjaar. Wij versturen u een kopie van het ingediend model op met een algemeen woordje uitleg van
uw aangifte wat u hiermee hoeft te doen.
Als u uw bankrekeningnummer heeft doorgegeven dan zal de betaling van de belasting automatisch gebeuren.
Voorzie voldoende provisie op uw rekening zodat u deze belastingen kunt betalen. Gebeurt dit niet of te laat
dan verliest u eventuele voorkeursrechten.

1.7 Ik heb elders een fiscale vertegenwoordiger – Wat nu?
Toekomstige klanten die reeds tijdens het kalenderjaar betaald hebben aan hun huidige fiscale
vertegenwoordiger raden wij aan om vanaf eind december van dit kalenderjaar of begin januari van het
volgende kalenderjaar een e-mail te sturen om de dienstverlening stop te zetten.
Een eenvoudige e-mail met daarin uw wensen tot stopzetting volstaat. Vraag zeker achter een bevestiging.
Mocht u daar nog een dossier hebben liggen dan kunnen wij dit voor u gaan ophalen middels een getekende
volmacht. Wij drukken erop dit zeker op te volgen, uit ervaring hebben we al gezien dat sommige kantoren u
het jaar terug de fiscale vertegenwoordiging aanrekenen, ook al heeft u dit gestopt.
Hou er tevens rekening mee dat sommige van deze kantoren een volmacht hebben om hun jaarlijkse kost van
uw rekening af te boeken. Blokkeer dan ook uw bestendige opdracht. Deze volmacht is dikwijls nog het gevolg
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van uw aankoop. Sommige kantoren behouden de volmacht van u zonder deze te annuleren. Dit kan gevaarlijk
zijn wat de crisis in 2008 bewezen heeft.
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Ps.: Wij bekijken elk dossier afzonderlijk en het kan zijn dat wij reeds documentatie van u in bezit hebben. Wij
zullen u in de loop van mei/juni terug contacteren mochten wij nog documentatie van u nodig hebben.
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