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Federale Overheidsdienst
FINANCIEN

AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING

Algemene Administratie
van de FISCALITEIT

AANSLAGJAAR 2020
(Inkomsten van het jaar 2019)

Ondernemingsgegevens
Identificatiegegevens van de onderneming
Naam
Wettelijke benaming

Eurofiling Foundation p.f.

Ondernemingsnummer
Type nummer

Ondernemingsnummer

Opgave nummer

0680437281

Rechtsvorm

Private stichting (026)

Adres

Straat

Adres Maatschappelijke Zetel of Domicilie
(001)
Stationlei

Nr

81

Bus

n/a

Postcode en gemeente

Vilvoorde (1800)

Land

België (BE)

Aard adres

Bankinformatie
IBAN
BIC
Identificerend nummer van de zonder vereffening ontbonden vennootschap
Type nummer
Opgave nummer

Inlichtingen omtrent het betreffende belastbare tijdperk
Bij het begin van het
belastbare tijdperk

Begindatum van het belastbare tijdperk

Op het einde van
het belastbare
tijdperk

01/01/2019
31/12/2019

Einddatum van het belastbare tijdperk
Aanslagjaar

2020

Aangifte

RPB

Id | 2/ 8

Inlichtingen omtrent het document
Contactpersoon
Naam
Voornaam
Functie
Adres
Aard adres
Straat
Nr
Bus
Postcode en gemeente
Land
Telefoonnummer
Lokaal telefoonnummer
E-mail
E-mail adres
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Aangifte in de rechtspersonenbelasting
Onroerende inkomsten
Belgische inkomsten
Codes

Inkomsten uit verhuurde onroerende goederen

Brutobedrag van de huurprijs en de huurvoordelen

5000
A
5001

Belastbaar tijdperk
0,00

0,00

A1

Aftrekbare kosten

5002

0,00

A2

Netto-inkomsten uit verhuurde onroerende goederen

5003
A3

Geïndexeerd kadastraal inkomen

5004

0,00

0,00

A4

Bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige
onroerende rechten

5010
B

0,00

Belastbare Belgische inkomsten

5020
C

0,00

Buitenlandse inkomsten
Codes

Inkomsten uit al dan niet verhuurde onroerende goederen

Brutobedrag van de huurwaarde of van de huurprijs en de huurvoordelen

5030
D
5031

Belastbaar tijdperk
0,00

0,00

D1

Aftrekbare kosten

5032

0,00

D2

Bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige
onroerende rechten

5033
E

0,00

Belastbare buitenlandse inkomsten

5040
F

0,00

Bij verdrag vrijgestelde inkomsten
Saldo van de belastbare buitenlandse inkomsten

5041 G

5042
H

0,00
0,00

Belastbare inkomsten
Codes

Belastbare inkomsten

5050 I

Belastbaar tijdperk
0,00
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Meerwaarden
Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen of op sommige zakelijke rechten met betrekking tot zulke
goederen
Codes

Nettoresultaat van de meerwaarden en verliezen met betrekking tot dergelijke tijdens het belastbare tijdperk
vervreemde goederen of rechten (+)/(-)

5101

Belastbaar tijdperk

0,00

A/P
B/N

Saldo van de tijdens de vijf vorige belastbare tijdperken geleden en nog te compenseren verliezen op de
vervreemding van dergelijke goederen of rechten, beperkt tot het positief nettoresultaat
Belastbare meerwaarden

Meerwaarden belastbaar tegen 33 %

5103 C

5110
D
5111

0,00

0,00

0,00

D1

Meerwaarden belastbaar tegen 16,5 %

5112

0,00

D2

Meerwaarden op gebouwde onroerende goederen of op sommige zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen
Codes

Nettoresultaat van de meerwaarden en verliezen met betrekking tot dergelijke tijdens het belastbare tijdperk
vervreemde goederen of rechten (+)/(-)

5121

Belastbaar tijdperk

0,00

F/P
G/N

Saldo van de tijdens de vijf vorige belastbare tijdperken geleden en nog te compenseren verliezen op de
vervreemding van dergelijke goederen of rechten, beperkt tot het positief nettoresultaat

5123 H

Belastbare meerwaarden

5130 I

0,00

0,00

Meerwaarden op belangrijke deelnemingen
Codes

Belastbaar tijdperk

Ontvangen prijs

5201 K

0,00

Verkrijgingsprijs (eventueel gerevaloriseerd)

5202 L

0,00

Belastbaar bedrag

5203
M

0,00

Financiële voordelen of voordelen van alle aard
Codes

Belastbaar bedrag

5310

Belastbaar tijdperk

0,00

Pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies
Codes

Belastbaar bedrag

5320

Belastbaar tijdperk

0,00

Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard
Codes

Belastbaar bedrag

5206

Belastbaar tijdperk

0,00
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Kosten van de mobiliteitsvergoeding ten belope van een gedeelte van het voordeel van
alle aard
Belastbaar tijdperk

Codes

Belastbaar bedrag

0,00

5208

Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen
van alle aard
Belastbaar bedrag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard
Belastbaar tijdperk

Codes

Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard belastbaar tegen 50 %

5334

0,00

Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard belastbaar tegen 100 %

5335

0,00

Belastbaar bedrag van de financiële voordelen of voordelen van alle aard
Belastbaar tijdperk

Codes

Financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar tegen 50 %

5336

0,00

Financiële voordelen of voordelen van alle aard belastbaar tegen 100 %

5337

0,00

Dividenden toegekend door bepaalde intercommunales
Belastbaar tijdperk

Codes

Belastbaar bedrag

0,00

5340

Voorafbetalingen
Belastbaar tijdperk

Codes

In aanmerking te nemen voorafbetalingen

0,00

1810

Verkregen inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing
Roerende goederen en kapitalen, loten van effecten van leningen en vergoedingen voor ontbrekende coupon of voor
ontbrekend lot
Belastbaar tijdperk

Codes

Aard
Inkomsten van Belgische oorsprong die zonder inhouding of storting van roerende voorheffing werden toegekend of betaalbaar gesteld, in
zoverre een roerende voorheffing verschuldigd is
Inkomsten van buitenlandse oorsprong die zonder inhouding of storting van roerende voorheffing in België zijn geïnd of verkregen, in
zoverre een roerende voorheffing verschuldigd is
Inkomsten van buitenlandse oorsprong die zonder bemiddeling van een in België gevestigde tussenpersoon in het buitenland werden geïnd
of verkregen, in zoverre een roerende voorheffing verschuldigd is
Inkomsten die op grond van een onjuiste verklaring onrechtmatig met vrijstelling van roerende voorheffing zijn verkregen
Inkomsten

5401

0,00

Verschuldigde roerende voorheffing

5402

0,00

Ontvangkantoor

5403

Data van storting
Omschrijving

5404

NVT
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Codes

Belastbaar tijdperk

Inkomsten uit aandelen van buitenlandse oorsprong betaald of toegekend door bepaalde beleggingsvennootschappen
of van vastrentende effecten van buitenlandse oorsprong verkregen ingevolge de vervreemding van die effecten vóór
de vervaldag van die inkomsten
Codes

Belastbaar tijdperk

Inkomsten

5411

0,00

Verschuldigde roerende voorheffing

5412

0,00

Ontvangkantoor

5413

NVT

Data van storting
Omschrijving

5414

Inkomsten van verhuring van stofferende huisraad in gemeubileerde woningen, kamers of appartementen
Codes

Belastbaar tijdperk

Inkomsten

5421

0,00

Verschuldigde roerende voorheffing

5422

0,00

Ontvangkantoor

5423

NVT

Data van storting
Omschrijving

5424

Diverse inkomsten
Codes

Belastbaar tijdperk

Aard
Inkomsten verkregen uit ofwel onderverhuring of overdracht van huurceel van in België of in het buitenland gelegen al dan niet
gemeubileerde onroerende goederen ofwel concessie van het recht om in België of in het buitenland een plaats die van nature onroerend is
en niet gelegen is binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen
Opbrengsten uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht
Inkomsten

5431

0,00

Verschuldigde roerende voorheffing

5432

0,00

Ontvangkantoor

5433

Data van storting
Omschrijving

5434

NVT
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Betaalde of toegekende roerende inkomsten
Uitgekeerde dividenden
Codes

Belastbaar tijdperk

Uitgekeerde dividenden

5441

0,00

Verschuldigde roerende voorheffing

5442

0,00

Ontvangkantoor

5443

NVT

Data van storting
Omschrijving

5444

Inkomsten van gelddeposito's, schuldvorderingen, leningen of andere aan de roerende voorheffing onderworpen
inkomsten
Codes

Belastbaar tijdperk

Inkomsten

5451

0,00

Verschuldigde roerende voorheffing

5452

0,00

Ontvangkantoor

5453

Data van storting
Omschrijving

5454

NVT
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Juridische constructies
Codes

De belastingplichtige is de oprichter van een juridische constructie of heeft tijdens het belastbaar tijdperk een
dividend of op het even welke wijze enig ander voordeel verkregen van een juridische constructie

Belastbaar tijdperk

5510

Identiteit van de juridische constructie
Volledige naam
Rechtsvorm
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Land
Identificatienummer
De juridische constructie, waarvan de belastingplichtige de oprichter is, heeft geen rechtspersoonlijkheid

5520

Identiteit van de beheerder van de juridische constructie
Naam
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Land
De juridische constructie, waarvan de belastingplichtige de oprichter is, voldoet aan alle, hierna vermelde
voorwaarden:

5531

De juridische constructie is gevestigd in een Staat waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten,
in een Staat waarmee België een akkoord heeft gesloten inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot
belastingaangelegenheden, of in een Staat die samen met België deelneemt aan een ander bilateraal of multilateraal gesloten juridisch
instrument, op voorwaarde dat deze overeenkomst, dit akkoord of dit juridisch instrument de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot
belastingaangelegenheden tussen de akkoord sluitende Staten mogelijk maakt.
De inkomsten van deze juridische constructie worden in hoofdzaak behaald door de uitoefening van een of meerdere daadwerkelijke
economische activiteiten waarbij deze activiteiten het beheer van het privévermogen van de oprichter of van een van de oprichters van deze
juridische constructie niet tot doel mogen hebben.
De juridische constructie heeft een geheel van lokalen, personeel en uitrusting tot haar beschikking dat in verhouding staat tot de voormelde
daadwerkelijke economische activiteiten.

Diverse bescheiden en opgaven
De jaarrekening, indien deze niet verplicht moet worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank,
wordt bij de aangifte gevoegd. Voor de andere belastingplichtigen dan deze die onvoorwaardelijk uit de
vennootschapsbelasting worden gesloten, worden tevens de stukken nodig ter beoordeling van het toepasselijke
belastingstelsel bij de aangifte gevoegd (behalve indien dit uitdrukkelijk blijkt uit de jaarrekening).
De opgave waarmee aanspraak kan worden gemaakt op de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen,
moet in voorkomend geval worden ingevuld.

