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Inleiding  
In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten verstrekt DEGIRO de details van de contractuele relatie die DEGIRO 

met u is aangegaan in de Cliënt Overeenkomst en een meer gedetailleerde uitleg van haar diensten en contracten. 

In dit naslagwerk leest u ook over de algemene en specifieke risico's die verbonden zijn aan het beleggen in 

Financiële Instrumenten. Wij raden u aan de Nadere Informatie Beleggingsdiensten te lezen en u goed voor te 

bereiden op het beleggen, zodat u dit op een verantwoorde manier kunt doen.   

De Nadere Informatie Beleggingsdiensten maakt deel uit van de Cliënt Overeenkomst. In de Nadere Informatie 

Beleggingsdiensten hebben termen met een hoofdletter de betekenis zoals gedefinieerd in de Cliënt Overeenkomst 

of in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten.  

  
Als u vragen heeft, raadpleeg dan onze veelgestelde vragen (FAQ) op de Website. Als u het antwoord niet vindt of 

als u opmerkingen en/of suggesties heeft, neem dan contact op met de DEGIRO Servicedesk. De contactgegevens 

en beschikbaarheid van de Servicedesk vindt u op de Website.  

  

Documenten  
De Nadere Informatie Beleggingsdiensten bestaat uit de volgende documenten:  

• Profielen  

• Geldmarktfondsen 

• Beleggingsdiensten  

• Order- en orderuitvoeringbeleid  

• Corporate actions 

• Administratieve belasting handelingen (dit document) 

• Tarievenoverzicht  

• Kenmerken en risico's van Financiële Instrumenten  

• Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten  

• Market Data  
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Administratieve belasting handelingen  
  

1. Bronbelastingen  

U kunt dividenden en rente ontvangen die door de uitgevende instelling worden uitgekeerd op hun Financiële 

Instrumenten (zoals aandelen of obligaties). DEGIRO zal alle bedragen die DEGIRO ontvangt met betrekking tot 

de Effecten van de Cliënt, in het Saldo van de Cliënt boeken. Vaak wordt een bronbelasting toegepast op inkomsten 

uit Financiële Instrumenten. Het bestaan van deze bronbelasting en het percentage ervan zal afhangen van de 

nationale wetgeving die op de uitgevende instelling van toepassing is. In sommige gevallen kunt u alle ingehouden 

belastingen geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Houd er rekening mee dat u vanwege het gebruik van 

omnibusrekeningen en SPV om Effecten aan te houden mogelijk aanvullende informatie moet verstrekken aan de 
relevante belastingdienst. 

 

Met betrekking tot de belastingautoriteiten van uw land van verblijf en gezien het gebruik van SPV om Effecten aan 

te houden, is het mogelijk dat de belastingen niet onder uw naam zijn ingehouden maar op naam van SPV, wat kan 

betekenen dat uw lokale belastingdienst niet door de uitgevende instelling is geïnformeerd over de dividenden en 

rente en de bronbelastingen. Het verstrekken van een document met specifieke informatie over de ontvangen 

dividenden en rente in uw Saldo en de ingehouden belastingen is geen dienst die DEGIRO standaard levert. 

Afhankelijk van uw land van verblijf en de eisen van de relevante belastingdienst, kan DEGIRO als vrijwillige dienst, 

indien geautomatiseerde of gestandaardiseerde processen van toepassing zijn, trachten u een dergelijk document 
te verstrekken. 

Houd er rekening mee dat u als enige verantwoordelijk bent voor de betaling van belasting en het verstrekken van 

informatie aan de belastingdienst en dat DEGIRO informatie over u zal verstrekken aan de belastingdienst indien 
nodig. 

 

Afhankelijk van het belastingverdrag dat van toepassing is tussen het land waar u woont en het land van de 

uitgevende instelling, heeft u mogelijk recht op een lager belastingtarief dan het (standaard)tarief dat is ingehouden. 

Het aanvragen van een lager tarief en het terugvorderen van ingehouden belasting kan complex en tijdrovend zijn, 

vooral in grensoverschrijdende situaties. Om die reden is het geen dienst die DEGIRO standaard levert. Afhankelijk 

van onder andere het land van de uitgevende instelling, uw land van verblijf en het toepasselijke belastingverdrag, 

kan DEGIRO als vrijwillige dienst, indien geautomatiseerde of gestandaardiseerde processen van toepassing zijn, 

trachten de bronbelasting voor haar cliënten te verlagen of terug te vorderen. Een voorwaarde voor deze dienst is 

dat u tijdig aan DEGIRO de informatie verstrekt die DEGIRO u voor dit doel zal vragen. Daarnaast is het voor het 

verlagen of terugvorderen van bronbelasting in de regel noodzakelijk dat de volgende drie kenmerken, zoals door 
u aangegeven bij DEGIRO, allemaal verwijzen naar hetzelfde land:  

- het land waar u woont of waar u gevestigd bent;  

- uw primaire fiscale woonplaats;  

- het land waar u de Tegenrekening aanhoudt.  

  

Of een Cliënt die geen natuurlijke persoon is al dan niet in aanmerking komt voor vrijstelling of terugbetaling van 
bronbelasting hangt bovendien af van de rechtsvorm van de Cliënt. 

  
Het aanvragen van verlaging of terugbetaling van bronbelasting is een complex proces waarvan de uitkomst niet 

zeker is. Het kan voorkomen dat een bedrag dat al aan u is uitbetaald, op een later moment alsnog wordt 

teruggevorderd door de toepasselijke belastingdienst, een custodian of een andere dienstverlener. DEGIRO heeft 

te allen tijde recht om bedragen die op uw Saldo zijn bijgeschreven, maar die uiteindelijk niet zijn ontvangen door 
DEGIRO, weer van uw Saldo af te boeken. 

 

2. Transactiebelasting / zegelrecht 
Transactiebelasting is de verzamelnaam voor belastingen die worden geheven op transacties in Financiële 

Instrumenten. In bepaalde rechtsgebieden bent u mogelijk verplicht om transactiebelasting of zegelrechten te 

betalen. Transactiebelasting en zegelrechten leggen belastingplichtigen de verplichting op om voor bepaalde 

soorten transacties een bepaald bedrag (meestal een vast percentage) en een bepaalde categorie (of categorieën) 

Financieel Instrument te betalen. Gewoonlijk zijn de elementen die relevant zijn voor de hoogte van de belasting 

de Financiële Instrumenten in het kader van de transactiebelasting of het zegelrecht, de betrokken transacties, de 

belastbare grondslag en het belastingtarief en de belastingplichtigen zelf. Aangezien de te overwegen elementen 

afhankelijk zijn van nationale wetgeving, raden wij u aan u te informeren over de nationale wetgeving die van invloed 

kan zijn op de Financiële Instrumenten waarin u overweegt te beleggen. 

Landen die een transactiebelasting of zegelrecht hebben ingesteld, gebruiken verschillende parameters om te 

bepalen welke transacties belastbaar zijn, waardoor zelfs verschillende transactiebelastingen op dezelfde 

transactie van toepassing kunnen zijn.  

 

Meer informatie over de transactiebelasting vindt u op de Website. 


