
3 JUNI 2007. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de 
Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van 
belasting inzake belastingen naar het inkomen (hierna « de Overeenkomst »), 

ondertekend te Brussel op 27 november 2006 (1) (2) 

   

ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : 
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. 
Art. 2. De Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de regering van de 
Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan 
van belasting inzake belastingen naar het inkomen (hierna « de Overeenkomst »), ondertekend 
te Brussel op 27 november 2006, zal volkomen gevolg hebben. 
Art. 3. Artikel 156, 2° en 3°, a) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is niet 
van toepassing : 
1° op de inkomsten die een inwoner van België verwezeniijkt in de Verenigde Staten en die 
uitsluitend overeenkomstig artikel 1, paragraaf 4 van de Overeenkomst in de Verenigde Staten 
zijn belast; noch 
2° op de buitenlandse inkomsten die een inwoner van België verwezenlijkt in een derde land 
en die niet in dat derde land zijn belast maar die uitsluitend overeenkomstig artikel 1, 
paragraaf 4 van de Overeenkomst in de Verenigde Staten zijn belast. 
Art. 4. In afwijking van Titel V van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden, 
indien een inwoner van de Verenigde Staten een onderneming uitbaat met behulp van een 
entiteit waarop artikel 227, 2° van het genoemde Wetboek van toepassing is, de in België met 
behulp van die entiteit behaalde of verkregen inkomsten die in de Verenigde Staten in hoofde 
van die inwoner naar rata van zijn deelneming in de entiteit zijn belast, in België belast alsof 
de entiteit voor de toepassing van de Overeenkomst een inwoner was van de Verenigde 
Staten. 
Art. 5. Niettegenstaande artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is de 
administratie gemachtigd om in de rekeningen, boeken en documenten van bankinstellingen, 
wisselkantoren, en spaar- en kredietinstellingen de inlichtingen in te winnen die in het kader 
van artikel 25, paragraaf 5 van de Overeenkomst worden gevraagd door de bevoegde 
autoriteit die in artikel 3, paragraaf 1, g), ii) van de Overeenkomst is aangeduid. 
Art. 6. Niettegenstaande artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 kan 
een belasting of een aanvullende belasting op geldige wijze in België worden gevestigd op 
basis van inlichtingen die in het kader van artikel 25, paragraaf 5 van de Overeenkomst 
worden gevraagd door de bevoegde autoriteit die in artikel 3, paragraaf 1, g), i) van dezelfde 
Overeenkomst is aangeduid, en die door de Amerikaanse administratie buiten het grondgebied 
van België zijn ingewonnen in de rekeningen, boeken en documenten van bankinstellingen, 
wisselkantoren, en spaar- en kredietinstellingen. 
Art. 7. Niettegenstaande artikel 333 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is de 
Belgische administratie gemachtigd om buiten de termijnen waarin lid 2 en lid 3 van artikel 
333 voorzien onderzoek te verrichten waarop Afdeling IV van Hoofdstuk III van Titel VII 
van het genoemde Wetboek van toepassing is, teneinde inlichtingen in te winnen die in het 
kader van artikel 25 van de Overeenkomst worden gevraagd door de bevoegde autoriteit die 
in artikel 3, paragraaf 1, g), ii) van de Overeenkomst is aangeduid. 
Art. 8. De sancties bepaald in de artikelen 445 tot 459 van het Wetboek van de 



inkomstenbelastingen 1992 zijn van toepassing op diegene die niet voldoet aan een 
verplichting die hem ingevolge de bepalingen van artikel 25, paragrafen 5 en 6 van de 
Overeenkomst en van de artikelen 5 en 7 van deze wet is opgelegd. 
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het 
Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.  
Gegeven te Brussel, 3 juni 2007. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Buitenlandse Zaken,  
K. DE GUCHT 
De Minister van Financiën, 
D. REYNDERS 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
Mevr. L. ONKELINX 
_______ 
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