
NAAR AANLEIDING VAN DE RECENTE PERSARTIKELS KAN 
U HIERONDER DE VRAGENLIJST TERUGVINDEN DIE DOOR 
DE DIENST VOORAFGAANDE BESLISSINGEN IN FISCALE 
ZAKEN (DVB) WERD OVERGEMAAKT IN HET KADER VAN 
HET ONDERZOEK VAN PREFILINGS EN AANVRAGEN MET 
BETREKKING TOT HET BELASTINGSTELSEL BIJ DE OVERDRACHT 
VAN HET CRYPTOMUNTEN.

DE ANTWOORDEN OP DE VRAGEN ZAL DE DVB TOELATEN 
OM MET KENNIS VAN ZAKEN TE OORDELEN OVER HET 
TOEPASSELIJK TAXATIEREGIME (VRIJGESTELD PRIVÉ 
INKOMEN, DIVERS INKOMEN OF BEROEPSINKOMEN) VAN 
DE MEERWAARDE(N) GEREALISEERD BIJ DE OVERDRACHT 
(VERKOOP, OMZETTING, …) VAN UW CRYPTOMUNTEN.

1. HEBT U IN 2016 OF VORIGE JAREN VERKOPEN VAN 
CRYPTOMUNTEN OF OMZETTINGEN VAN DE ENE CRYPTOMUNT 
IN DE ANDERE CRYPTOMUNT DOORGEVOERD? INDIEN DIT 
HET GEVAL IS, IS DE DVB VAN OORDEEL DAT DE AANVRAAG 
NIET MEER VOORAFGAAND IS EN KAN ER BIJGEVOLG GEEN 
VOORAFGAANDE BESLISSING MEER WORDEN AFGELEVERD. 

2. INDIEN ER IN 2016 EN VORIGE JAREN GEEN VERKOPEN NOCH 
OMZETTINGEN VAN DE ENE CRYPTOMUNT IN DE ANDERE 
CRYPTOMUNT HEBBEN PLAATSGEVONDEN, GELIEVE DAN DE 
HIERNAVOLGENDE VRAGENLIJST ZO NAUWKEURIG MOGELIJK 
TE BEANTWOORDEN, ZODAT DE DVB MET KENNIS VAN ZAKEN 
KAN OORDELEN OVER HET TOEPASSELIJK TAXATIEREGIME 
GEREALISEERD BIJ DE OVERDRACHT (VERKOOP, OMZETTING, ...) 
VAN UW CRYPTOMUNTEN.

VRAGENLIJST  
CRYPTOMUNTEN



1. Op welke wijze bent u in het bezit gekomen 
van cryptomunten (bv. via erfenis, schenking, 
persoonlijke investering, wederbelegging van 
vervreemde roerende of onroerende goederen, 
…)?

2. Sinds hoeveel jaar investeert u in cryptomunten?
3. Voor welk (totaal)bedrag hebt u reeds 

geïnvesteerd in cryptomunten?
4. Wat is de frequentie van de aan- en 

verkoopverrichtingen in cryptomunten, m.a.w. 
hoeveel maal per jaar doet u transacties 
(eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, 
enkele malen per jaar, ...)? Gelieve het detail te 
verschaffen van alle gedane verrichtingen vanaf 
de start tot op heden (aankopen, verkopen, 
omzettingen van de ene cryptomunt in een 
andere cryptomunt, ...) met vermelding van de 
datums en de bedragen.

5. Hoelang zijn de cryptomunten die u wenst te 
over te dragen reeds in uw bezit?

6. Wat is uw beleggingsstrategie i.v.m. de 
cryptomunten? ( - buy & hold, gedurende 
een lange periode aanhouden van de virtuele 
munten, - trending, verhandelen op basis van 
een technische analyse van marktprijzen of 
trends, - active trading / daytrading, - scalping, 
het behalen van kleine winsten door het zeer 
kort open houden van de posities, - arbitrage, 
het aan- en verkopen op verschillende beurzen 
om te profiteren van de prijsverschillen op die 
beurzen).

7. Doet u aan mining via een eigen mining rig of een 
mining pool? Zo ja, gelieve hierover meer uitleg 
te verschaffen.

8. Koopt u of verkoopt u cryptomunten via een 
geautomatiseerd proces of via automatische 
software? Hebt u dit proces/deze software zelf 
ontworpen? Gelieve dit toe te lichten.

9. Wat is uw huidige beroepsactiviteit? Welke studies 
hebt u gedaan? Heeft u in uw beroepsactiviteit 
kennis opgedaan over  cryptomunten?

10. Hebt u geïnvesteerd in een cryptocurrency 
saving fund? Gelieve dit toe te lichten.

11. Bent u actief op fora, via blogs in de 
cryptocurrency gemeenschap? Geeft u hierover 
lezingen? Gelieve dit toe te lichten.

12. Welk percentage van uw totale (roerende) 
vermogen heeft u geïnvesteerd in cryptomunten? 
Investeert u ook nog in andere roerende 
goederen (bv. aandelen, obligaties, schilderijen, 
goud, …). Indien dit het geval is, gelieve te 
specificeren in welke roerende goederen u nog 
hebt geïnvesteerd en de verhouding weer te 
geven van uw investering in cryptomunten t.o.v. 
die andere investeringen?

13. Doet u beroep op speciale apparatuur (bv. 
hardware wallet) om uw cryptomunten te 
beschermen? Zo ja, gelieve dit toe te lichten.

14. Investeert u ook in cryptomunten voor andere 
personen? Zo ja, voor wie en voor welk bedrag?

15. Hebt u beroep gedaan op leningen voor de 
financiering van uw aankopen van cryptomunten? 
Zo ja, voor welk bedrag en van wie?

16. Wat is de huidige (markt)waarde van uw 
cryptomunten portefeuille (met vermelding van 
datum)?

17. Doet u beroep op het advies van professionelen 
uit de financiële en/of informaticasector voor uw 
beleggingen in cryptomunten?

Meer info over deze brochure:
FOD Financiën - Dienst Voorafgaande  
Beslissingen in fiscale zaken
Wetstraat 24 - 1000 Brussel
• Tel.: +32 (0)257 938 00
• E-mail: dvbsda@minfin.fed.be
• www.fin.belgium.be


