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 Waarom dit formulier?

Met deze opgaaf meldt u ons dat u een inhoudingsvrijstelling 
toepast op een dividenduitkering aan een niet in Nederland 
gevestigde opbrengst gerechtigde in een deelnemingssituatie.

Dit formulier is ook bedoeld voor een houdstercoöperatie die zo’n 
inhoudingsvrijstelling toepast. De houdstercoöperatie wordt dan 
gelijk gesteld met een vennootschap, en een kwalificerend lidmaat-
schapsrecht wordt gelijkgesteld met aandelen.

Is de dividenduitkering gedeeltelijk vrijgesteld?
Gebruik deze opgaaf dan voor het vrijgestelde deel. En doe aangifte 
voor het deel waarover dividendbelasting is verschuldigd.

Opgaaf invullen en opsturen
Vul de bedragen in hele euro’s in. Vul het formulier op uw 
computer in, druk het af en onderteken het. Stuur het daarna naar:
Belastingdienst
Antwoordnummer 20007
6400 XS Heerlen

De opgaaf moet bij ons binnen zijn binnen 1 maand na het 
tijdstip waarop u het dividend hebt uitgekeerd.

  Let op!
   U doet opgaaf per dividenduitkering, niet per jaar. 

 
Zijn er maximaal 5 opbrengstgerechtigden van de 
dividenduitkering? Dan kunt u 1 exemplaar van dit formulier 
gebruiken. 
 
Zijn er meer dan 5 opbrengstgerechtigden? Ga dan door op 
een ander exemplaar van dit formulier. 
 
Vul bij rubriek 1g altijd het totaalbedrag van de vrijgestelde 
dividenduitkering in. Ook als u meer exemplaren van dit 
formulier gebruikt.

Opgaaf
Dividendbelasting
Vrijgestelde uitkeringen aan buitenlandse gerechtigden 

in deelnemingssituaties

1 Gegevens uitkerende vennootschap

1a Naam vennootschap 

1b Adres 

1c Postcode en plaats      

1d RSIN/fiscaal nummer    

1e Nominaal gestort kapitaal van  
de uitkerende vennootschap  €

1f Aantal stemgerechtigde  
aandelen van de uitkerende     
vennootschap

1g Totaalbedrag vrijgestelde  
dividenduitkering     €

1h Datum waarop dividend  
is uitgekeerd       –  – 
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02 van 05RSIN/fiscaal nummer uitkerende vennootschap

2 Gegevens opbrengstgerechtigde 1

2a Is artikel 4, lid 9 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 2c tot en met 2i de gegevens van de achterliggende participant van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 2b.

2b Is artikel 4, lid 10 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 2c tot en met 2i de gegevens van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 2c.

2c Naam opbrengstgerechtigde 

2d Adres 

2e Woonplaats 

2f Vestigingsland 

2g Deel van het nominaal gestorte  
kapitaal in de uitkerende 
vennootschap

€

2h Aantal stemgerechtigde aandelen 
in de uitkerende vennootschap

2i Percentage van de stemrechten 
in de uitkerende vennootschap     ,  %

3 Gegevens opbrengstgerechtigde 2

3a Is artikel 4, lid 9 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 3c tot en met 3i de gegevens van de achterliggende participant van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 3b.

3b Is artikel 4, lid 10 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 3c tot en met 3i de gegevens van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 3c.

3c Naam opbrengstgerechtigde 

3d Adres 

3e Woonplaats 

3f Vestigingsland 

3g Deel van het nominaal gestorte  
kapitaal in de uitkerende 
vennootschap

€

3h Aantal stemgerechtigde aandelen 
in de uitkerende vennootschap

3i Percentage van de stemrechten 
in de uitkerende vennootschap     ,  %



17
 0

12
 0

1 
03

*170120103*
1 7 0 1 2 0 1 0 3

03 van 05RSIN/fiscaal nummer uitkerende vennootschap

4 Gegevens opbrengstgerechtigde 3

4a Is artikel 4, lid 9 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 4c tot en met 4i de gegevens van de achterliggende participant van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 4b.

4b Is artikel 4, lid 10 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 4c tot en met 4i de gegevens van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 4c.

4c Naam opbrengstgerechtigde 

4d Adres 

4e Woonplaats 

4f Vestigingsland 

4g Deel van het nominaal gestorte  
kapitaal in de uitkerende 
vennootschap

€

4h Aantal stemgerechtigde aandelen 
in de uitkerende vennootschap

4i Percentage van de stemrechten 
in de uitkerende vennootschap     ,  %

5 Gegevens opbrengstgerechtigde 4

5a Is artikel 4, lid 9 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 5c tot en met 5i de gegevens van de achterliggende participant van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 5b.

5b Is artikel 4, lid 10 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 5c tot en met 5i de gegevens van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 5c.

5c Naam opbrengstgerechtigde 

5d Adres 

5e Woonplaats 

5f Vestigingsland 

5g Deel van het nominaal gestorte  
kapitaal in de uitkerende 
vennootschap

€

5h Aantal stemgerechtigde aandelen 
in de uitkerende vennootschap

5i Percentage van de stemrechten 
in de uitkerende vennootschap     ,  %
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04 van 05RSIN/fiscaal nummer uitkerende vennootschap

6 Gegevens opbrengstgerechtigde 5

6a Is artikel 4, lid 9 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 6c tot en met 6i de gegevens van de achterliggende participant van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 6b.

6b Is artikel 4, lid 10 van de Wet 
op de dividendbelasting 1965 
van toepassing?

  Ja. Vermeld bij 6c tot en met 6i de gegevens van de hybride entiteit.
 Nee. Ga verder met vraag 6c.

6c Naam opbrengstgerechtigde 

6d Adres 

6e Woonplaats 

6f Vestigingsland 

6g Deel van het nominaal gestorte  
kapitaal in de uitkerende 
vennootschap

€

6h Aantal stemgerechtigde aandelen 
in de uitkerende vennootschap

6i Percentage van de stemrechten 
in de uitkerende vennootschap     ,  %

7 Verklaring en ondertekening

Ik verklaar namens de uitkerende vennootschap dat is voldaan aan de voorwaarden 
van artikel 4, lid 2, 3 en 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965.

Naam contactpersoon 

Functie 

Plaats 

Telefoon       

Datum         –  – 

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.  
 
         



05 van 05

Toelichting

Vraag 1g
Bij een dividenduitkering gaat het om de opbrengst van aandelen, 
winstbewijzen en hybride geldleningen.

Vraag 2 tot en met 6
Lid 9 en lid 10 van Artikel 4 van de Wet op de Dividendbelasting 1965 
gaan over zogenoemde hybride entiteiten. Nederland en het 
vestigings land van deze entiteiten oordelen verschillend over de 
vraag of zij opbrengstgerechtigd zijn.

Vraag 2f, 3f, 4f, 5f en 6f
De opbrengstgerechtigde moet feitelijk gevestigd zijn in:
–  een lidstaat van de Europese Unie (EU)
–  óf een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte 

(EER) 
–  óf een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter 

voorkoming van dubbele belasting met daarin een dividendbepaling 
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