FICHE Nr. 281.20 BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS - JAAR 2019
1. Nr. ………………...
3. Schuldenaar van de inkomsten:

2. Datum van indiensttreding: ………………………

Pagina 1 van 4

van vertrek: ……………………

NN of ON: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Afzender:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………
………………………………...
NN of ON: ………………………………………………

Geadresseerde:
……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………….

5. Gezins-

Echt.

Kind

Andere

toestand

…………………………………………………….

Diverse 6. Burg. stand:
7. Nr. paritair comité: ……………………………...
……………………………….
8. Nationaal nr. of FIN of geboortedatum en –plaats:
……………………………………………………………………………………………………..

9. BEZOLDIGINGEN:
a) Periodieke bezoldigingen (1) (2) (3):
b) Andere bezoldigingen (1) (2) (4) (5):
c) Voordelen van alle aard (6): Aard: ……………………………………
d) Aandelenopties: %: ……………… %: ……………… %: ………………
1° Toegekend in 2019 (8):
2° Toegekend vóór 2019 (9):

………………………… , . .
………………………… , . .
………………………… , . .
Buitenlandse vennootschap (7)
………………………… , . .
………………………… , . .

TOTAAL (9a + 9b + 9c + 9d, 1° + 9d, 2°):

400

10. ALS BEZOLDIGINGEN AAN TE MERKEN GEDEELTE VAN DE HUURPRIJS EN DE HUURVOORDELEN (10):
a) Periodieke (11):
b) Andere:
TOTAAL (10a + 10b):

………………………… , . .

………………………… , . .
………………………… , . .
401

………………………… , . .

11. AFZONDERLIJK BELASTBARE INKOMSTEN:
a) Vervroegd vakantiegeld:
b) Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen:

402
431

………………………… , . .
………………………… , . .

12. NIET-RECURRENTE RESULTAATGEBONDEN VOORDELEN:

418

………………………… , . .

13. TEGEN 33 % BELASTBAAR: GELEGENHEIDSWERKNEMER IN DE HORECASECTOR:

422

………………………… , . .

14. IMPULSFONDS:
Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen door een erkend huisarts om zich
te vestigen in een 'prioritaire' zone:

428

………………………… , . .

15. BEDRIJFSVOORHEFFING:
a) Berekend op inkomsten verkregen van de onderneming:
b) Berekend op inkomsten verkregen van een buitenlandse verbonden vennootschap (12):
TOTAAL:

Nr. 281.20 - 2019

………………………… , . .
………………………… , . .
407

………………………… , . .

(1) t.e.m. (12): Zie verwijzingen op keerzijde.

Federale Overheidsdienst
FINANCIEN
——————————
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ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
——————————
Model van de fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92
—————————–
BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERKRIJGERS VAN DE INKOMSTEN
In uw eigen belang wordt u aangeraden deze fiche te bewaren. Zij moet niet bij de aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners worden gevoegd.

VERWIJZINGEN
(1)

Brutobedrag, verminderd met de aftrekbare sociale bijdragen maar met inbegrip van: de persoonlijke bijdragen
voor het sociaal statuut van de zelfstandigen die door de vennootschap ten laste zijn genomen,
winstdeelnemingen, de bedrijfsvoorheffing en de vergoedingen voor de terugbetaling van eigen kosten van de
bedrijfsleider, enz.

(2)

De uitkeringen voor tijdelijke derving van bezoldigingen moeten niet worden begrepen in het in verwijzing (1)
bedoelde brutobedrag, maar moeten worden vermeld in de passende rubriek van een fiche 281.18
(vervangingsinkomsten), 281.13 (werkloosheidsuitkeringen) of 281.17 (werkloosheidsuitkeringen met
bedrijfstoeslag).

(3)

Vermeld hier uitsluitend de bezoldigingen die regelmatig en ten minste om de maand zijn betaald of toegekend
vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de bezoldigde werkzaamheden zijn verricht en die de
vennootschap op de resultaten van dat tijdperk heeft aangerekend, met uitsluiting van de voordelen van alle aard
en de belastbare fietsvergoeding.

(4)

Tantièmes inbegrepen, maar met uitsluiting van de voordelen van alle aard en de belastbare fietsvergoeding.

(5)

Sinds 01.01.2018 kan een mobiliteitsvergoeding worden toegekend ter compensatie van de bedrijfswagen. Deze
maatregel wordt ook 'Cash for car' genoemd. De toegekende vergoeding is deels belastbaar en deels vrijgesteld.
Vermeld hier het belastbare bedrag van het voordeel dat overeenkomt met 4 % van 6/7 van de cataloguswaarde
van de wagen.
Het totale bedrag van de toegekende mobiliteitsvergoeding moet ook vermeld worden in vak 20 van deze fiche.

(6)

Met inbegrip van de voordelen uit het lichten van aandelenopties voor zover die opties vóór 01.01.1999 zijn
toegekend.

(7)

Kruis het vak 'Buitenlandse vennootschap' aan wanneer de vennootschap die de aandelen toekent een
buitenlandse vennootschap is zonder inrichting in België.

(8)

Het betreft hier de voordelen uit aandelen die in 2019 zijn toegekend.

(9)

Het betreft hier de voordelen die voor het jaar 2019 belastbaar zijn en voortvloeien uit aandelenopties die vanaf
1999 tot en met 2018 zijn toegekend.

(10)

Vak 10 betreft enkel de bedrijfsleiders die een opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige
functies in de vennootschap uitoefenen en die aan deze laatste een gebouwd onroerend goed verhuren.

(11)

Het als bezoldigingen aan te merken gedeelte van de huurprijs en de huurvoordelen die regelmatig en ten minste
om de maand zijn betaald of toegekend.

(12)

Vermeld hier enkel die bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op bezoldigingen die de begunstigde heeft
ontvangen van een buitenlandse verbonden vennootschap (toepassing artikel 270, tweede lid, WIB 92).
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1. Nr. ………………...
3. Schuldenaar van de inkomsten:
NN of ON: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Afzender:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………
………………………………...
NN of ON: ………………………………………………

Geadresseerde:
……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………….

…………………………………………………….

16. INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN:
a) Gewone bijdragen en premies:
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting:
Kas: .....................................................................................................................................................................
c) Bijdragen en premies voor het vrijwillig aanvullend pensioen voor werknemers:
Kas: .....................................................................................................................................................................

408
412

………………………… , . .
………………………… , . .

421

………………………… , . .

17. BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID:

409

………………………… , . .

18. BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS TEWERKGESTELD IN DIENSTVERBAND,
ALS ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP OF ALS STUDENT-ZELFSTANDIGE (13):

411

………………………… , . .

19. WERKBONUS:

419

………………………… , . .

20. DIVERSE INLICHTINGEN:
Verplaatsingen met de fiets of speed- pedelec: Km: …………………………
Vergoedingen voor de terugbetaling van eigen kosten van de vennootschap:
Mobiliteitsvergoeding 'Cash for car' (14):
Mobiliteitsbudget (15):

Totale vergoeding:

21. BEZOLDIGINGEN EN ANDERE VOORDELEN ONTVANGEN VAN EEN BUITENLANDSE VERBONDEN
VENNOOTSCHAP (16):
a) Code 400:
1° Bezoldigingen, niet vermeld in 2°, 3° en 4°
2° Aandelen
3° Bonussen, premies en aandelenopties
4° Andere voordelen van alle aard
b) Andere codes:
Code: ……………………..
Code: ……………………..
Code: ……………………..
Code: ……………………..

Nr. 281.20 - 2019

………………………… , . .
………………………… , . .
………………………… , . .
………………………… , . .

.................................... , . .
.................................... , . .
.................................... , . .
.................................... , . .
.................................... , . .
.................................... , . .
.................................... , . .
.................................... , . .

(13) t.e.m. (16): Zie verwijzingen op keerzijde.

Federale Overheidsdienst
FINANCIEN
——————————
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ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
——————————
Model van de fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92
—————————–
BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERKRIJGERS VAN DE INKOMSTEN
In uw eigenbelang wordt u aangeraden deze fiche te bewaren. Zij moet niet bij de aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners worden gevoegd.

VERWIJZINGEN
(13)

Bedrag van de bezoldigingen opgenomen naast de codes 400 en 401 die zijn onderworpen aan de wetgeving
betreffende de sociale zekerheid voor werknemers, voor zelfstandigen in bijberoep of voor student-zelfstandigen.

(14)

Sinds 01.01.2018 kan een mobiliteitsvergoeding worden toegekend ter compensatie van de bedrijfswagen. Deze
maatregel wordt ook 'Cash for car' genoemd.
Vermeld hier het totale bedrag van de betaalde of toegekende mobiliteitsvergoeding.

(15)

Vermeld hier het totale bedrag van het mobiliteitsbudget waar de werknemer recht op heeft.

(16)

Als u in de codes op de fiche bezoldigingen heeft opgenomen die de begunstigde heeft ontvangen van een
buitenlandse verbonden vennootschap (artikel 270, tweede lid, WIB 92), vermeld dan hier die codes en het
brutobedrag van die bezoldigingen. Splits de bedragen die opgenomen werden in code 400 op volgens de
aangeduide categorie.
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