Fiscale behandeling van de vergoedingen van auteursrechten
Vergoedingen van auteursrechten betaald aan de Belgische auteurs
Overeenkomstig de wet van 16 juli 2008 is Streven vzw verplicht om bij de betaling van de
vergoedingen van auteursrechten roerende voorheffing (RV) in te houden en door te storten
aan de belastingsoverheid.1
De RV bedraagt 15% en er is voorzien in een verrekening van forfaitaire kosten. Hier volgt
een schema waarin per schijf het belastingtarief na verrekening van deze forfaitaire kosten
en van de RV vermeld is:
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Tot en met het inkomstenjaar 2011 was die RV – alleszins tot het vermelde grensbedrag aan
auteursvergoedingen (€ 37.500) – bevrijdend; d.w.z. de auteur moest die inkomsten niet
meer aangeven in zijn aangifte personenbelasting.
Inkomsten uit auteursrechten die verkregen zijn vanaf 01/01/2012, moeten daarentegen wel
verplicht worden vermeld in de jaarlijkse belastingaangifte, zelfs al heeft Streven vzw reeds
correct een RV van 15% erop ingehouden en doorgestort.
Dat betekent uiteraard niet dat deze inkomsten uit auteursrechten nu dubbel worden belast,
én via de voorheffing, én via de belastingafrekening. Neen, voorheffingen zijn immers
voorschotten en altijd verrekenbaar met de verschuldigde belasting, berekend in het
aanslagbiljet.
Maar, vermits de inkomsten uit auteursrechten nu zullen worden belast via de
belastingaangifte, wordt de belasting logischerwijze verhoogd met de gemeentebelasting.
Stel dat een auteur woont in een gemeente met een aanvullende gemeentebelasting van
7%, dan zal het belastingtarief op de auteursrechten stijgen van 15% tot 16,05 % (15% x
1,07). Een kleine verhoging dus.
Om uw aangifte personenbelasting juist te kunnen invullen, bezorgen wij u in het voorjaar
van 2016 de belastingfiche 281.45. Op deze belastingfiche vindt u de bedragen (bruto
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Voor bijkomende inlichtingen m.b.t. de inhoud en de toepassing van de wet van 16 juli 2008: zie:
‘www.sabam.be/nl/sabam/law-politics-0’.

bedrag, afgetrokken forfaitaire kosten en ingehouden roerende voorheffing) m.b.t. de
vergoedingen die u als auteur van artikels van het tijdschrift Streven tijdens 2015 werden
betaald.2

Vergoedingen van auteursrechten betaald aan de buitenlandse auteurs
De vergoedingen van auteursrechten betaald aan de personen die officieel verblijven in het
buitenland, vallen niet onder het toepassingsgebied van de voornoemde wet van 16 juli
2008.
In het voorjaar van 2016 bezorgen wij u de belastingfiche 281.45. Op deze belastingfiche
vindt u het bruto bedrag van de vergoedingen van auteursrechten (zie punt 4 op deze fiche)
die u als auteur van artikels van het tijdschrift Streven tijdens 2015 werden betaald. Uit deze
fiche kan u ook opmaken dat Streven vzw nog geen belastingen (in de vorm van een
roerende voorheffing) heeft ingehouden en doorgestort aan de Belgische fiscus (bijgevolg is
in het vakje bij punt 6 geen bedrag ingevuld).
Met behulp van deze fiche kan u uw eventuele verplichtingen tegenover uw
belastingadministratie nakomen.
Streven vzw moet wel tegenover de Belgische fiscus kunnen verantwoorden dat zij geen
roerende voorheffing of bronheffing (nu 15%) heeft moeten inhouden en doorstorten.
Bijgevolg vragen wij u aan Streven vzw een attest van uw belastingadministratie over te
maken waaruit blijkt dat:
- u op fiscaal vlak een inwoner bent van de Staat waar u verblijft in de zin van de
overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting;
- u op de uitbetaalde vergoeding van auteursrechten in de Staat waar u verblijft, belastingen
betaalt.
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Op de vermelde website van Sabam vindt u ook een koppeling naar het PDF-document “Hoe uw
belastingaangifte voor uw auteursrechten 2014 invullen? (aanslagjaar 2015)”. Misschien zal SABAM dit
document actualiseren voor de auteursrechten 2015 (aanslagjaar 2016).

