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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN
UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE DOCUMENTEN
Als schuldenaar van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten moet u vóór 1 maart
2020 via Belcotax-on-web de fiches indienen voor de inkomsten die u heeft betaald of toegekend tijdens het jaar 2019, zelfs indien u anders dan per kalenderjaar boekhoudt.
U moet vóór 1 maart aan iedere verkrijger van de inkomsten een afschrift van de fiche
overhandigen om deze laatste in staat te stellen zijn aangifte in de personenbelasting
of in de belasting van niet-inwoners in te vullen1.
Het staat u daarbij vrij om dit afschrift via een drager naar eigen keuze te bezorgen,
eventueel via e-mail of via de post. Ingeval u de fiche uitsluitend via e-mail verstuurt, is
het aangewezen dit enkel te doen mits voorafgaand akkoord van de verkrijger van de
inkomsten.
------------------------------------BELCOTAX
Als werkgever en schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing moet u de fiches indienen via de
toepassing Belcotax-on-web2.
Afwijkingen op die regel moet u aanvragen bij het ter zake bevoegde documentatiecentrum
bedrijfsvoorheffing. Deze worden slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.
Inlichtingen inzake Belcotax-on-web kan u verkrijgen bij het Contactcenter van de FOD Financiën op het nr. 0257 257 57 of op www.belcotaxonweb.be.
------------------------------------MODEL VAN DE FICHE 281.30
U kan zonder voorafgaande toestemming uw eigen model van fiche ontwerpen, op voorwaarde dat dit dezelfde elementen bevat als het officiële model.
U mag dit beperken tot die rubrieken of vakken waarin gegevens (bedragen of informatie) zijn
vermeld.
Respecteer daarbij wel de nummering van de vakken, de benamingen en de codes van
het officiële model, evenals de verwijzingen met betrekking tot de op uw model gebruikte gegevens.
De fiches 281 kan u in pdf-formaat gratis downloaden op www.financien.belgium.be > experten & partners > sociale secretariaten en schuldenaars van inkomsten > bericht aan schuldenaars.
-------------------------------------

1
2

Artikel 93, KB/WIB 92.
Artikel 92, KB/WIB 92.
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GEEN BEDRIJFSVOORHEFFING
U moet de fiches in alle gevallen opmaken waarin de bedrijfsvoorheffing in beginsel verschuldigd is3, zelfs indien de erin bedoelde inkomsten niet werkelijk aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen werden wegens hun te gering bruto belastbaar bedrag of wegens een bijzondere
afwijking bepaald in de toepassingsregels opgenomen in bijlage III, KB/WIB 92.
------------------------------------INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
De inkomsten die u betaald heeft aan een inwoner van een staat waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft afgesloten, moet u hoe dan ook, naar
hun aard op een overeenkomstige individuele fiche vermelden. De gegevens die in dergelijke
fiches zijn opgenomen kunnen aan de betrokken buitenlandse administraties worden overgemaakt.
De bewijsstukken die de verkrijgers van vrijgestelde inkomsten aan u hebben moeten overhandigen om de inhouding van de bedrijfsvoorheffing te vermijden, moet u ter beschikking
van de administratie houden.
Die bewijsstukken omvatten eveneens een precieze verwijzing naar de overeenkomst tot het
vermijden van dubbele belasting en naar de bepaling(en) daarvan, ingeroepen om de vrijstelling te verantwoorden.
Het gaat vaak om een attest opgesteld door de belastingadministratie van de woonstaat waaruit moet blijken:
•
dat de verkrijger van de inkomsten een inwoner is van die staat in de zin van de overeenkomst;
•
en dat, naargelang de tekst van de overeenkomst, die inkomsten (met inbegrip van
de inkomsten van Belgische oorsprong) in de betrokken staat hetzij belastbaar zijn, hetzij belast zullen worden, hetzij daadwerkelijk belast zullen worden;
•
en dat de buitenlandse belasting op die inkomsten uitdrukkelijk beoogd is in de overeenkomst;
•
en dat voldaan is aan eventueel andere voorwaarden
------------------------------------ONDERHOUDSUITKERINGEN AAN NIET-RIJKSINWONERS
Als u onderhoudsuitkeringen betaalt aan niet-inwoners moet u die uitkeringen op een fiche
281.30 vermelden. Als u deze fiche op papier wenst in te dienen, dan moet u geen voorafgaande afwijking op de regel inzake de elektronische indiening van de fiches aanvragen. U
mag zonder meer deze fiche in pdf-formaat afdrukken, invullen en vervolgens indienen bij het
bevoegde documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing.
Meer informatie vindt u in de FAQ over dit onderwerp via
www.financien.belgium.be > particulieren > gezin > onderhoudsgeld > gestort naar het buitenland.
Aanvullende inlichtingen kan u eveneens verkrijgen bij het Contactcenter van de FOD Financiën op het nr. 0257 257 57 of op https://financiën.belgium.be/nl/Contact.
-------------------------------------

3

Artikel 87, KB/WIB 92.
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PODIUMKUNSTENAARS NIET-INWONERS
Alle inkomsten betaald of toegekend aan podiumkunstenaars niet-inwoners, voor de werkzaamheden die zij persoonlijk en als zodanig in België hebben verricht, ongeacht het bedrag
of de kwalificatie (bezoldigingen, baten, enz.), moet u vermelden op een fiche 281.30.
------------------------------------AGENTEN EN MAKELAARS VAN LLOYDS
Als u een in België gevestigde agent of makelaar met een ‘open cover’ bent die voor het
Comité der Lloyds te Londen premies int, dan moet u geen fiche 281.30 opmaken.
De te gebruiken procedure is uiteengezet in de administratieve circulaire nr.
CiRH.241/602.978 van 25.02.2010, consulteerbaar op www.fisconetplus.be.
------------------------------------BIJKOMENDE INFORMATIE
De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige gegevensbank Fisconetplus gratis
ter beschikking.
Fisconetplus bevat informatie over diverse fiscale materies (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, successierechten, registratierechten, …) en over aanverwante niet-fiscale materies (burgerlijk recht, …).
www.fisconetplus.be
U kan de artikels van het WIB 92, het KB/WIB 92 en de ComIB 92 waar dit bericht naar
verwijst op voormelde site raadplegen.

-------------------------------------
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FICHE 281.30
Hoofding
JAAR
Dit is het jaar van de betaling of toekenning van de inkomsten.
-------------------------------------

Vak 1
NR.
Nummer de fiches doorlopend (zie ook de brochure Belcotax die beschikbaar is op www.belcotaxonweb.be). Maak geen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse geadresseerden.
-------------------------------------

Vak 3
SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN
Wie is de schuldenaar van de inkomsten?
Dat is degene die de inkomsten heeft betaald of toegekend. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon of enigerlei vereniging zijn.
Identificatie
Vermeld hier de volledige identiteit van de schuldenaar, d.w.z. de naam of benaming,
straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente.
Vermeld de naam van de gemeente volledig.
NN of ON
Vermeld hier het nationaal nummer of het ondernemingsnummer van de schuldenaar
van de inkomsten.
------------------------------------Vak 4
AFZENDER
Wie is de afzender?
Dat is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die, of het sociaal secretariaat dat de fiche heeft opgesteld.
Identificatie
Vermeld hier de volledige identiteit van de afzender, d.w.z. de naam of benaming,
straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente.
Vermeld de naam van de gemeente volledig.
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Doel
In geval van niet-uitreiking wordende fiches aan de afzender teruggezonden. Dit is niet
noodzakelijk de schuldenaar van de inkomsten.
NN of ON
Vermeld hier het nationaal nummer of het ondernemingsnummer van de afzender.
------------------------------------GEADRESSEERDE
Wie is de geadresseerde?
Dat is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die de belastbare inkomsten
heeft verkregen.
Identificatie
Vermeld hier de volledige identiteit van de geadresseerde, d.w.z. de naam en voornamen, straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente.
Vermeld steeds de eerste voornaam volledig. De andere voornamen mag u beperken
tot de initialen.
Vermeld de naam van de gemeente volledig.
Adres
Indien de verkrijger van de inkomsten
• gedomicilieerd is in België:
vermeld dan hier zijn laatst gekende adres;
• niet gedomicilieerd is in België:
vermeld dan hier het volledige buitenlandse adres, evenals het land.
-------------------------------------

Vak 8
NATIONAAL NR. OF ON OF FIN OF GEBOORTEDATUM EN –PLAATS
De verkrijger van de inkomsten is een rechtspersoon:
Vermeld dan hier het ondernemingsnummer of het FIN.
De verkrijger van de inkomsten is een natuurlijke persoon:
De verkrijger van de inkomsten is gedomicilieerd in België
Vermeld dan hier:
• zijn inschrijvingsnummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen;
• bij gebrek hieraan, de geboortedatum, evenals de geboorteplaats zoals vermeld op officiële documenten (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, enz.).
De verkrijger van de inkomsten is niet gedomicilieerd in België
Vermeld dan hier:
• het Kruispuntbanknummer4 of het FIN toegekend door de EU-landen aan hun
onderdanen;

4

Eveneens het ‘bisnummer’ genoemd: het betreft het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in
het Rijksregister van de natuurlijke personen, dat door de Kruispuntbank in toepassing van artikel 4 van de wet van 15.01.1990 (BS
22.02.1990) wordt toegekend.
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•

bij gebrek hieraan, de geboortedatum, evenals de geboorteplaats zoals vermeld op officiële documenten (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, enz.).

Waar vindt u het FIN?
U vindt meer informatie over de documenten waarin het FIN opgenomen is en voorbeeldafbeeldingen op de website van de Europese Commissie op het adres:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.
-------------------------------------

Vak 9
BELASTBARE INKOMSTEN, BETAALD OF TOEGEKEND AAN RIJKSINWONERS
a)

Presentiegelden
Bedoelde inkomsten
De presentiegelden die baten met beroepskarakter zijn bij diegenen die ze ontvangen, waaronder in het bijzonder:
• de presentiegelden toegekend aan bestuurders van vzw’s die geen bedrijfsleider zijn en niet zijn aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst;
• de presentiegelden toegekend aan leden van:
o provincie- of gemeenteraden;
o raden van openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
o beheerscomités van openbare instellingen of lichamen;
o de Vlaamse Raad;
o de Franse Gemeenschapsraad;
o de Waalse Gewestraad;
o de Raad van de Duitstalige Gemeenschap;
o de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
o de vergaderingen van de Gemeenschapscommissies.
Fiscale kwalificatie van presentiegelden
De fiscale kwalificatie van presentiegelden hangt af van de hoedanigheid van zowel
de schuldenaar als de verkrijger van die presentiegelden.
In bijlage 7 vindt u een schema dat u in staat stelt om de juiste fiscale kwalificatie
te bepalen van de betaalde of toegekende presentiegelden evenals de te gebruiken
fiscale fiche.
Te vermelden bedrag
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de presentiegelden
verhoogd met de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
-------------------------------------

b)

Prijzen
Bedoelde inkomsten
Prijzen die aan geleerden, schrijvers of kunstenaars zijn betaald of toegekend5.

5

Artikel 90, eerste lid, 2°, WIB 92.
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Schuldenaars van de inkomsten
Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk.
Uitgesloten inkomsten
• De sommen die zijn betaald of toegekend als bezoldigingen voor bewezen
diensten. Dit zijn beroepsinkomsten en worden op een andere fiche vermeld.
• Prijzen, renten of pensioenen die betaald zijn aan personen, andere dan geleerden, schrijvers of kunstenaars.
Zijn niet belastbaar
Prijzen die zijn betaald of toegekend door bij koninklijk besluit erkende instellingen6.
Voor dergelijke prijzen moet u geen fiche opmaken.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
Te vermelden bedrag
• Prijzen die in 2019 zijn betaald of toegekend ten belope van maximum
4.080 euro:
o Volledige vrijstelling
o Vermeld het cijfer ‘0’ in vak 9 b) in de kolom ‘bedrag’.
• Prijzen die in 2019 zijn betaald of toegekend voor een bedrag boven
4.080 euro:
O Beperkte vrijstelling
O Vermeld het verschil tussen het totale bruto bedrag van de prijzen en 4.080
euro in vak 9 b) in de kolom ‘bedrag’.
Toegekend bedrag
Vermeld hier het totale bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de prijs.
Vrijstelling
Vermeld hier het bedrag van de vrijstelling waarmee rekening werd gehouden bij
de berekening van de aan de bron verschuldigde bedrijfsvoorheffing.
------------------------------------c)

Subsidies
Bedoelde inkomsten
Subsidies betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars7.
Schuldenaars van de inkomsten
Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk.
Uitgesloten inkomsten
• De sommen betaald of toegekend als bezoldigingen voor bewezen diensten.
Dit zijn beroepsinkomsten en worden op een andere fiche vermeld.
• Subsidies, renten of pensioenen die zijn betaald aan personen, andere dan
geleerden, schrijvers of kunstenaars.

6
7

Artikel 90, eerste lid, 2°, WIB 92 en artikel 53, KB/WIB 92.
Artikel 90, eerste lid, 2°, WIB 92.
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Zijn niet belastbaar
Subsidies betaald of toegekend door bij koninklijk besluit erkende instellingen8.
Voor dergelijke subsidies moet u geen fiche opmaken.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
Te vermelden bedrag
U mag voor maximum twee periodes van 12 opeenvolgende maanden een vrijgesteld bedrag in mindering brengen van het totale bedrag. Het is daarbij irrelevant
of deze periodes al dan niet samenvallen met een kalenderjaar of opeenvolgend
zijn.
U mag de vrijstelling evenwel slechts één keer per periode van 12 opeenvolgende
maanden toestaan.
Subsidies die begin 2019 werden toegekend zijn in principe slechts belastbaar in
de mate dat ze voor de eerste periode van 12 maanden het plafond van 4.080 euro
overschrijden.
Hoe moet het belastbaar bedrag worden berekend? Zie bijlage 2.
Toegekend bedrag
Vermeld hier het totale bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de subsidie, betaald of toegekend tijdens het belastbaar tijdperk.
Vrijstelling
Vermeld hier het bedrag van de vrijstelling waarmee rekening werd gehouden bij
de berekening van de aan de bron verschuldigde bedrijfsvoorheffing.
------------------------------------d)

Renten of pensioenen zonder beroepskarakter
Bedoelde inkomsten
Renten of pensioenen betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars9.
Schuldenaars van de inkomsten
Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk.
Uitgesloten inkomsten
De sommen die zijn betaald of toegekend als bezoldigingen van bewezen diensten. Dit zijn beroepsinkomsten en worden op een andere fiche vermeld.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.

8
9

Artikel 90, eerste lid, 2°, WIB 92 en artikel 53, KB/WIB 92.
Artikel 90, eerste lid, 2°, WIB 92.
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Te vermelden bedrag
Vermeld hier het in 2019 betaalde of toegekende totale bruto belastbaar bedrag
(zie bijlage 1). Hiervoor geldt geen enkele vrijstelling.
------------------------------------e)

Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding
Bedoelde inkomsten
De persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding, betaald of toegekend voor de industriële en commerciële valorisatie van wetenschappelijk onderzoek (neerleggen van brevetten, merken, kennisoverdracht,
….)10.
Schuldenaars van de inkomsten
Volgende instellingen zijn beoogd:
• de universiteiten;
• de hogescholen;
• het 'Federaal fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – FFWO';
• het 'Fonds fédéral de la Recherche Scientifique – FFRS' ;
• het 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO';
• het 'Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS – FRS – FNRS' ;
• de erkende wetenschappelijke instellingen11.
Te vermelden bedrag
Vermeld hier het in 2019 betaalde of toegekende totale bruto belastbaar bedrag
(zie bijlage 1).
Het betreft hier het effectief betaalde of toegekende netto bedrag eventueel vermeerderd met de bedrijfsvoorheffing.
-------------------------------------

Vak 10
BELASTBARE INKOMSTEN, BETAALD OF TOEGEKEND AAN NIET-INWONERS
a)

Prijzen
Bedoelde inkomsten
Prijzen betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars (niet-inwoners)12.
Schuldenaars van de inkomsten
Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk.
Uitgesloten inkomsten
• De sommen betaald of toegekend als bezoldigingen voor bewezen diensten.
Dit zijn beroepsinkomsten en worden op een andere fiche vermeld.
• Prijzen, renten of pensioenen die betaald zijn aan personen, andere dan geleerden, schrijvers of kunstenaars.
Zijn niet belastbaar
Prijzen betaald of toegekend door bij koninklijk besluit erkende instellingen13.

10
11
12
13

Artikel 90, eerste lid, 12°, WIB 92.
Artikel 2753, § 1, tweede lid, WIB 92.
Artikel 90, eerste lid, 2°, WIB 92.
Artikel 90, eerste lid, 2°, tweede lid, WIB 92 en artikel 53, KB/WIB 92.
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Voor dergelijke prijzen moet u geen fiche opmaken.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
Te vermelden bedrag
• Prijzen die in 2019 zijn betaald of toegekend ten belope van maximum 4.080
euro:
o Volledige vrijstelling
o Vermeld het cijfer ‘0’ in vak 10 a) in de kolom ‘bedrag’
• Prijzen die in 2019 zijn betaald of toegekend voor een bedrag boven
4.080 euro:
O Beperkte vrijstelling
O Vermeld het verschil tussen het totale brutobedrag van de prijzen en
4.080 euro in vak 10 a) in de kolom ‘bedrag’
Toegekend bedrag
Vermeld hier het totale bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de prijs.
Vrijstelling
Vermeld hier het bedrag van de vrijstelling waarmee rekening werd gehouden bij
de berekening van de aan de bron verschuldigde bedrijfsvoorheffing.
------------------------------------b)

Subsidies
Bedoelde inkomsten
Subsidies betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars (niet-inwoners) (zie bijlage 2)14.
Schuldenaars van de inkomsten
Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerk.
Uitgesloten inkomsten
• De sommen betaald of toegekend als bezoldigingen van bewezen diensten.
Dit zijn beroepsinkomsten en worden op een andere fiche vermeld.
• Prijzen, subsidies, renten of pensioenen die betaald zijn aan personen, andere
dan geleerden, schrijvers of kunstenaars.
Zijn niet belastbaar
Subsidies betaald of toegekend door bij koninklijk besluit erkende instellingen15.
Voor dergelijke subsidies moet u geen fiche opmaken.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
Te vermelden bedrag
De subsidies, toegekend in 2019 zijn in principe slechts belastbaar in de mate dat
ze het plafond van 4.080 euro overschrijden.

14
15

Artikel 90, eerste lid, 2°, WIB 92.
Artikel 90, eerste lid, 2°, tweede lid, WIB 92 en artikel 53, KB/WIB 92.
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U mag voor maximum twee periodes van 12 opeenvolgende maanden dit vrijgesteld bedrag in mindering brengen van het totale bedrag. Het is daarbij irrelevant
of deze periodes al dan niet samenvallen met een kalenderjaar of opeenvolgend
zijn.
U mag de vrijstelling evenwel slechts één keer per periode van 12 opeenvolgende
maanden toestaan
Hoe moet u het belastbaar bedrag berekenen? Zie bijlage 2.
Toegekend bedrag
Vermeld hier het totale bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de subsidie, toegekend tijdens het belastbaar tijdperk.
Vrijstelling
Vermeld hier het bedrag van de vrijstelling waarmee rekening werd gehouden bij
de berekening van de aan de bron verschuldigde bedrijfsvoorheffing.
------------------------------------c)

Periodieke onderhoudsuitkeringen
Bedoelde inkomsten
De onderhoudsuitkeringen16 die door rijksinwoners regelmatig worden betaald of
toegekend aan niet-inwoners (zie bijlage 3) die geen deel uitmaken van hun gezin.
Te vermelden bedrag
Vermeld hier het totale bedrag van de in 2019 werkelijk betaalde of toegekende
uitkeringen, met inbegrip van de terugwerkende uitkeringen tot uitvoering van een
gerechtelijke beslissing17.
Meer informatie over onderhoudsuitkeringen, betaald door een inwoner van België
aan een niet-inwoner, vindt u op www.financien.belgium.be > particulieren > belastingvoordelen > onderhoudsgeld > gestort naar het buitenland’.

------------------------------------d)

Als onderhoudsuitkeringen geldend kapitaal
Bedoelde inkomsten
De kapitalen geldend als onderhoudsuitkeringen18, in 2019 betaald of toegekend
door rijksinwoners aan niet-inwoners (zie bijlage 3) die geen deel uitmaken van hun
gezin19.
Te vermelden bedrag
Vermeld hier het totale bedrag van het in 2019 werkelijk betaalde of toegekende
kapitaal, met inbegrip van de terugwerkende uitkeringen tot uitvoering van een
gerechtelijke beslissing20.
-------------------------------------

16
17
18
19
20

Artikel 90, eerste lid, 3° en 4°, WIB 92.
Artikel 90, eerste lid, 4°, WIB 92.
Artikel 90, eerste lid, 3° en 4°, WIB 92.
Nr. 5.24, Bijlage III, KB/WIB 92.
Artikel 90, eerste lid, 4°, WIB 92.
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e)

Winst of baten
Bedoelde inkomsten
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de winst of baten (onder welke benaming ook) die zelfs occasioneel of toevallig, door niet-inwoners in
België worden behaald of verkregen en die voortkomen uit:
• enigerlei prestatie, verrichting of speculatie;
• bewezen diensten aan derden.
Het betreft hier alleen de inkomsten die buiten de uitoefening van enige beroepswerkzaamheid worden behaald21.
Zijn niet belastbaar
De winst of baten die voortvloeien uit normale verrichtingen van beheer van een
privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.
Voor dergelijke inkomsten moet u geen fiche opmaken.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
-------------------------------------

f)

Retributies en presentiegelden
Bedoelde inkomsten
Vermeld hier het totale bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van:
• de commissielonen, vacatiegelden, toelagen en erelonen;
• alle andere retributies wegens prestaties of diensten van welke aard dan ook;
aan niet-inwoners voor wie die retributies baten zijn22.
Vermeld hier eveneens de retributies en presentiegelden toegekend aan:
• een buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon die in een in België gevestigde
onderneming de functie van bedrijfsleider uitoefent;
• bestuurders van in België gevestigde vzw’s die geen bedrijfsleiders zijn en niet
zijn aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst.
Auteursrechten
Vermeld hier het deel van de auteursrechten, reproductie- of andere gelijkaardige
rechten dat per schuldenaar en per belastbaar tijdperk meer bedraagt dan 61.200
euro, wanneer deze rechten betaald of toegekend zijn in België aan niet-inwoners
voor wie deze inkomsten baten23 zijn, al dan niet occasioneel, in het kader van een
beroepsactiviteit of in het kader van het sociale, statutaire of conventionele doel
van de schuldenaar.
Niet bedoelde inkomsten
De retributies en presentiegelden, verleend of toegekend aan niet-inwoners als vergoeding voor prestaties en diensten die uitsluitend in het buitenland werden verricht
zijn niet belastbaar in België.
Dergelijke inkomsten moeten op een fiche 281.50 worden vermeld.

21
22
23

Artikel 23, WIB 92.
Artikel 23, § 1, 2°, WIB 92.
Artikel 23, § 1, 2°, WIB 92.
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Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
------------------------------------g)

In België gedane verrichtingen van buitenlandse verzekeraars
Bedoelde inkomsten
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de winst die voortkomt
uit in België gedane verrichtingen van buitenlandse verzekeraars die er gewoonlijk
andere contracten dan herverzekeringscontracten inzamelen.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
-------------------------------------

h)

Inkomsten van podiumkunstenaars in die hoedanigheid verkregen voor in België
persoonlijk geleverde prestaties
Bedoelde inkomsten
Alle inkomsten van eender welke aard die voortkomen uit een in België door een
podiumkunstenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, ongeacht of
ze aan de podiumkunstenaar zelf of aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon worden betaald of toegekend.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
Welk bedrag moet u op de fiche vermelden?
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de eigenlijke vergoedingen en de voordelen van alle aard die voortkomen uit de in België door de podiumkunstenaars, niet–inwoners, uitgeoefende activiteit alsmede uit de terugbetaling
van werkelijke of forfaitaire beroepskosten die eigen zijn aan de podiumkunstenaar.
De berekeningswijze van de bedrijfsvoorheffing overeenkomstig de specifieke regels opgenomen in de Bijlage III, KB/WIB 92 is terug te vinden in bijlage 6.
Bijkomende inlichtingen
Indien u in de rubriek h) inkomsten hebt vermeld, betaald of toegekend aan een
podiumkunstenaar of groep van podiumkunstenaars dan moet u eveneens de in vak
11 gevraagde informatie verstrekken.
-------------------------------------

i)

Inkomsten, door sportbeoefenaars persoonlijk verkregen, voor in België persoonlijk uitgeoefende sportactiviteiten gedurende niet meer dan 30 dagen
Bedoelde inkomsten
De bezoldigingen of baten, persoonlijk betaald of toegekend aan een sportbeoefenaar, niet-inwoner van België, in het kader van zijn sportieve activiteit, die hij
heeft uitgeoefend in België gedurende maximum 30 dagen te berekenen per tijdperk van 12 opeenvolgende maanden en per schuldenaar.
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Zowel de bezoldigingen van werknemers als van bedrijfsleiders worden hier beoogd.
30 dagen per tijdperk van 12 opeenvolgende maanden
De 30 dagen moeten worden berekend per schuldenaar van de inkomsten. Wanneer de 30 dagen bij dezelfde schuldenaar zijn overschreden, vult deze een fiche
281.10 in, indien het gaat om de bezoldigingen van een werknemer of het vak 10k
van deze fiche indien het gaat om baten.
Bereken de 30 dagen voor uzelf zonder rekening te houden met eventuele andere
schuldenaars.
Bereken de 30 dagen per tijdperk van 12 opeenvolgende maanden. Dit tijdperk
van 12 opeenvolgende maanden valt niet noodzakelijk samen met een kalenderjaar of een belastbaar tijdperk en wordt berekend van dag tot dag. Reken elk deel
van een dag voor een volledige dag.
Niet bedoelde inkomsten
De bezoldigingen betaald of toegekend in het kader van een arbeidsovereenkomst aan sportbeoefenaars, persoonlijk, niet-inwoners van België, wanneer zij
voortkomen uit een sportieve activiteit die ofwel uitsluitend in België werd uitgeoefend bij eenzelfde schuldenaar gedurende meer dan 30 dagen te berekenen per
tijdperk van 12 opeenvolgende maanden, ofwel volledig of gedeeltelijk in het buitenland werd uitgeoefend. Dergelijke inkomsten moeten worden vermeld op een
fiche 281.10 (vak 14a).
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
Voordelen van alle aard begrepen in de hier bedoelde inkomsten
De hier te vermelden inkomsten bevatten eveneens het belastbaar bedrag van de
voordelen van alle aard die de sportbeoefenaars uit hoofde van of ter gelegenheid
van de uitoefening van hun sportieve activiteit hebben verkregen (zie bijlage 4).
Welk bedrag moet u op de fiche vermelden?
Vermeld hier het totale bruto belastbare bedrag van de eigenlijke vergoedingen en
de voordelen van alle aard die voortkomen uit de in België door een sportbeoefenaar, niet-inwoner, uitgeoefende activiteit, alsmede uit de terugbetalingen van werkelijke of forfaitaire kosten die eigen zijn aan de sportbeoefenaar.
De berekeningswijze van de bedrijfsvoorheffing overeenkomstig de specifieke regels opgenomen in de Bijlage III, KB/WIB 92 is terug te vinden in bijlage 6.
Bijkomende inlichtingen
Verstrek eveneens de in vak 11 gevraagde informatie.
------------------------------------j)

Inkomsten uit een in België persoonlijk verrichte activiteit als sportbeoefenaar,
ongeacht de duur, en toegekend aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon
Bedoelde inkomsten
De inkomsten voortkomende uit een in België persoonlijk uitgeoefende activiteit
door sportbeoefenaars, niet inwoners van België, in die hoedanigheid, wanneer die
inkomsten niet zijn betaald of toegekend aan de sportbeoefenaars zelf, maar aan
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een andere natuurlijke of rechtspersoon, en dit ongeacht de duur van de geleverde
prestatie.
Welk bedrag moet u op de fiche vermelden?
Vermeld hier het bruto belastbare bedrag (zie bijlage 1) van de eigenlijke vergoedingen en de voordelen van alle aard die voortkomen uit de in België door sportbeoefenaars, niet-inwoners, uitgeoefende activiteit, alsmede uit de terugbetalingen
van werkelijke of forfaitaire kosten die eigen zijn aan de sportbeoefenaars.
De berekeningswijze van de bedrijfsvoorheffing overeenkomstig de specifieke regels opgenomen in de Bijlage III, KB/WIB 92 is terug te vinden in bijlage 6.
Bijkomende inlichtingen
Verstrek eveneens de in vak 11 gevraagde informatie.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
------------------------------------k)

Baten door sportbeoefenaars persoonlijk verkregen, voor een in België persoonlijk uitgeoefende sportactiviteit gedurende meer dan 30 dagen
Bedoelde inkomsten
De baten, betaald of toegekend aan sportbeoefenaars, niet-inwoners van België,
persoonlijk voor een in België uitgeoefende sportieve activiteit gedurende meer
dan 30 dagen, te berekenen per tijdperk van 12 opeenvolgende maanden en per
schuldenaar.
30 dagen per tijdperk van 12 opeenvolgende maanden
De 30 dagen moeten worden berekend per schuldenaar van de inkomsten. Wanneer de 30 dagen bij dezelfde schuldenaar niet werden overschreden, dan moet
deze de rubriek 10i van de fiche invullen.
Bereken de 30 dagen voor uzelf zonder rekening te houden met eventuele andere
schuldenaars.
Bereken de 30 dagen per tijdperk van 12 opeenvolgende maanden. Dit tijdperk
van 12 opeenvolgende maanden valt niet noodzakelijk samen met een kalenderjaar of een belastbaar tijdperk en wordt berekend van dag tot dag. Reken elk deel
van een dag voor een volledige dag.
Niet bedoelde inkomsten
De bezoldigingen betaald of toegekend aan sportbeoefenaars, niet-inwoners van
België, persoonlijk, wanneer die sportieve activiteit in België bij dezelfde schuldenaar gedurende meer dan 30 dagen, te berekenen per tijdperk van 12 opeenvolgende maanden, werd uitgeoefend. Dergelijke inkomsten moeten worden vermeld
op een fiche 281.10.
Welk bedrag moet u op de fiche vermelden?
Vermeld hier het totale bruto belastbare bedrag (zie bijlage 1) van de baten, betaald of toegekend aan sportbeoefenaars, niet-inwoners van België, persoonlijk
voor een in België uitgeoefende sportieve activiteit gedurende meer dan 30 dagen,
te berekenen per tijdperk van 12 opeenvolgende maanden en per schuldenaar,
evenals de voordelen van alle aard die de sportbeoefenaar uit hoofde van of ter
gelegenheid van de uitoefening van zijn sportieve activiteit heeft verkregen (zie bijlage 4).
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l)

Baten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor een activiteit ten
behoeve van sportbeoefenaars
Begeleider
Iemand die de logistiek van sportbeoefenaars en sportwedstrijden regelt, zoals de
organisatie van de verplaatsingen, het onderhoud van de installaties, van het materieel en de kleding waarover de sportbeoefenaars beschikken en de contacten
met de tegenstanders.
Trainer en opleider
Iemand die de sportbeoefenaars sportief omkadert door hen te vormen in hun
sportbeoefening in de ruime zin, ongeacht de benaming van zijn functie of hoedanigheid (opvoeder, leraar, verzorger, instructeur, mentor, enz.).
Bedoelde inkomsten
De baten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders, niet-inwoners van België, voor een in België uitgeoefende activiteit van opleider, trainer of begeleider ten
behoeve van sportbeoefenaars.
Niet bedoelde inkomsten
De bezoldigingen betaald aan opleiders, trainers en begeleiders voor een uitgeoefende activiteit van opleider, trainer of begeleider ten behoeve van sportbeoefenaars. Dergelijke inkomsten moeten worden vermeld op een fiche 281.10.
Welk bedrag moet u op de fiche vermelden?
Vermeld hier de baten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders, niet-inwoners van België, voor een in België uitgeoefende activiteit van opleider, trainer
of begeleider ten behoeve van sportbeoefenaars, evenals de voordelen van alle
aard verkregen uit hoofde van of ter gelegenheid van de uitoefening van de activiteiten ten behoeve van de sportbeoefenaar (zie bijlage 4).
-------------------------------------

m)

Winst voortkomend uit een mandaat van bestuurder of vereffenaar
Bedoelde inkomsten
De winst die voortkomt uit het uitoefenen door een aan de belasting van niet-inwoners onderworpen vennootschap24
• van een opdracht als bestuurder of vereffenaar in een aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap;
• van een activiteit in een Belgische inrichting waarover een aan de belasting
van niet-inwoners onderworpen vennootschap beschikt25;
Onder Belgische inrichting wordt verstaan elke vaste bedrijfsinrichting met
behulp waarvan een buitenlandse onderneming geheel of gedeeltelijk haar
beroepsactiviteiten in België uitoefent.
Terugbetaling van kosten
Geef in vak 12 de aard en het totale bedrag aan van de terugbetalingen van verplaatsings- of andere kosten als die begrepen zijn in het vermelde belastbare bedrag.
Welk bedrag moet u op de fiche vermelden?
Vermeld hier het totale in 2019 betaalde of toegekende bruto belastbare bedrag
(zie bijlage 1).

24
25

Artikel 227, 2°, WIB 92.
Artikel 227, 2°, WIB 92.
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n)

Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding
Bedoelde inkomsten
De persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding, betaald of toegekend voor de industriële en commerciële valorisatie van wetenschappelijk onderzoek (neerleggen van brevetten, merken, kennisoverdracht,
….)26.
Schuldenaars van de inkomsten
Volgende instellingen zijn beoogd:
• de universiteiten;
• de hogescholen;
• het 'Federaal fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – FFWO';
• het 'Fonds fédéral de la Recherche Scientifique – FFRS' ;
• het 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO';
• het 'Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS – FRS – FNRS' ;
• de erkende wetenschappelijke instellingen27.
Welk bedrag moet u op de fiche vermelden?
Vermeld hier het totale bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) dat in 2019 is betaald
of toegekend.
Het betreft hier het netto bedrag dat effectief werd betaald of toegekend, eventueel
vermeerderd met de bedrijfsvoorheffing.
-------------------------------------

o)

Inkomsten beoogd in artikel 228, § 3, WIB 92
Bedoelde inkomsten
In de mate dat zij ingevolge een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting in België belastbaar zijn of, in geval geen overeenkomst tot het vermijden
van dubbele belasting bestaat, de belastingplichtige niet het bewijs levert dat zij
daadwerkelijk worden belast in de staat waarvan hij inwoner is, vermeld dan hier:
• de winst bedoeld in art. 24, eerste lid, 1°, en art. 25, 2°, WIB 92;
• de baten bedoeld in art. 27, eerste lid, 1° en 2°, WIB 92;
• de winst en baten bedoeld in art. 28, eerste lid, 2°, WIB 92;
• de vergoedingen bedoeld in artikel 28, eerste lid, 3°, WIB 92;
en die niet worden beoogd door de bepalingen van art. 228, §§ 1 en 2, WIB 92 en
die voortkomen van om het even welke dienst geleverd aan:
• een rijksinwoner, in het kader van een beroepsactiviteit die baten of winst
voortbrengt;
• een aan de vennootschapsbelasting onderworpen belastingplichtige;
• een in artikel 220, WIB 92 bedoelde rechtspersoon;
• een Belgische inrichting,
ten aanzien waarvan de dienstverrichter zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt.
Welk bedrag moet u op de fiche vermelden?
Vermeld hier het totale bruto belastbare bedrag (zie bijlage 1) dat werd betaald of
toegekend in 2019.
Het betreft het effectief betaalde of toegekende nettobedrag, desgevallend vermeerderd, met de bedrijfsvoorheffing.

26
27

Artikel 90, eerste lid,12°, WIB 92.
Artikel 2753, § 1, tweede lid, WIB 92.
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Vak 11
BETREFFENDE DE RUBRIEKEN 10H, 10I EN 10J
Aantal personen: …… personen
Vermeld hier het aantal personen (podiumartiesten of sportbeoefenaars, niet-inwoners)
waarvoor inkomsten in de rubrieken 10h of 10j werden ingevuld.
Aantal dagen: …… dagen
Vermeld hier in volledige dagen (een aangevangen dag geldt voor een volledige dag),
de totale duurtijd van de in België geleverde prestaties waarvoor inkomsten in de rubrieken 10h, 10i of 10j werden ingevuld, zelfs indien de samenstelling van de groep
artiesten of podiumkunstenaars tijdens de volledige duurtijd van de prestaties niet dezelfde is gebleven.
-------------------------------------

Vak 12
TERUGBETALING VAN KOSTEN BEGREPEN IN DE BELASTBARE INKOMSTEN
Aard
Vermeld hier de aard van de kosten indien in het bedrag van de belastbare inkomsten
vermeld in vak 9, rubriek a tot d en/of in vak 10, rubriek a, b en e tot m terugbetalingen
van reis- of andere kosten begrepen zijn.
Bedrag
Vermeld hier het bedrag van de terugbetalingen van reis- of andere kosten die begrepen
zijn in het bedrag van de belastbare inkomsten vermeld in vak 9, rubriek a tot d en/of in
vak 10, rubriek a, b en e tot m.
-------------------------------------

Vak 13
BEDRIJFSVOORHEFFING
Bedrag
Vermeld hier het totale bedrag:
• van de bedrijfsvoorheffing die op de betaalde of toegekende inkomsten werkelijk
werd ingehouden;
en
• van de bedrijfsvoorheffing die eventueel door de schuldenaar van de inkomsten
werd gedragen en die begrepen is in het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van
de inkomsten.
-------------------------------------

Vak 14
BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287)
Vermeld hier het bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid die betrekking
heeft op de inkomsten betaald of toegekend in 2019 aan podiumkunstenaars of sportbeoefenaars, niet-inwoners die zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor de werkzaamheden die zij persoonlijk en als zodanig in België hebben verricht.
------------------------------------- 23 -

Bijlage 1

BRUTO BELASTBAAR BEDRAG EN NIET INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING

BRUTO BELASTBAAR BEDRAG
Dit is het bedrag van de bruto inkomsten en andere voordelen
verminderd
met de persoonlijke sociale bijdragen ingehouden ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een wettelijk of reglementair statuut en/of, met de eventueel ingehouden sociale solidariteitsbijdragen.
De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid is evenwel niet aftrekbaar.
maar vóór aftrek
van de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing.
NIET-INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING
De schuldenaar heeft de mogelijkheid om die voorheffing niet in te houden op het bruto bedrag van de betaalde of toegekende inkomsten. Hij draagt in dat geval de bedrijfsvoorheffing
zelf, in de plaats van de verkrijger van de inkomsten.
Dit betekent geenszins dat de storting van die heffing facultatief is. De schuldenaar van de
inkomsten moet de bedrijfsvoorheffing betalen in alle gevallen waarin zij verschuldigd is.
Het bedrag van de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing moet bovendien als een voordeel van
alle aard aan het bedrag van de belastbare inkomsten worden toegevoegd.
-------------------------------------
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SUBSIDIES, BETAALD OF TOEGEKEND AAN RIJKSINWONERS OF
NIET-INWONERS
BEPALING VAN HET BELASTBAAR BEDRAG
De subsidies, toegekend in 2019 zijn in principe slechts belastbaar in de mate dat ze het
plafond van 2.500 euro (te indexeren basisbedrag) overschrijden voor elk van de twee periodes van 12 maanden.
De vermindering voor subsidies mag worden toegestaan voor maximum twee periodes van
12 maanden. Het is daarbij irrelevant of deze periodes al dan niet samenvallen met een kalenderjaar of opeenvolgend zijn.
Het bedrag van de vermindering waarmee u rekening moet houden, is het bedrag dat van
toepassing is bij het begin van elk van de twee periodes van 12 maanden. Indien de eerste
periode van 12 maanden aanvangt in 2019, dan is het geïndexeerd bedrag gelijk aan
4.080 euro.
De vrijstelling kan in elk geval slechts één keer toegestaan worden per periode van 12 opeenvolgende maanden.

Jaar

X

Trimester
3de
4de

Periode
1

Aan te geven

X+1

X+2

X+3

1ste
2de
3de
4de

1ste
2de
3de
4de

1ste
2de
3de
4de

1
2
Aan te geven

2
3
Aan te geven

€ 3.000
€ 1.080
€ 4.080

Belastbaar
bedrag
€0
€ 1.920
€ 1.920

€ 3.000
€ 3.000
--€ 1.000
€ 7.000

€0
€0
--€ 1.000
€ 1.000

€ 3.000
€ 3.000
--€0
€ 6.000

€ 1.000
€0
€0
€ 1.000
€ 2.000

€ 1.000
€0
€0
€0
€ 1.000

€0
€0
€0
€ 1.000
€ 1.000

Toegekend
bedrag
€ 3.000
€ 3.000
€ 6.000

€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 8.000

3
4
Aan te geven

-------------------------------------
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Vrijstelling

€0
€0
€0
€0
€0

€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 8.000

Bijlage 3

NIET-INWONERS
NIET-INWONERS
Dit is elke persoon die zijn woonplaats, noch zijn zetel van fortuin in België heeft gevestigd.
ZIJN GEEN NIET-INWONERS
•
•
•

De Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het
buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden.
De andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het
buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire
ereambtenaren.
De andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische
Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van
gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenlands uitoefenen in een land
waar zij niet duurzaam verblijf houden.
-------------------------------------
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BEPALING VAN DE VOORDELEN VAN ALLE AARD
PREMIES VERZEKERINGEN
Verzekeringspremies die een werkgever definitief heeft gestort tot het uitsluitend individuele
voordeel van de verkrijger van de inkomsten.
Het gaat meer bepaald om de tussenkomst in de premies:
•
•
•
•
•
•

brandverzekering;
verzekering tegen burgerlijke of familiale aansprakelijkheid;
autoverzekering;
individuele levensverzekering;
groepsverzekering of extrawettelijke voorzorgsregeling die niet toepasselijk is op al de
werknemers of op een groep onder hen;
individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen, enz… .

PREMIES HUWELIJK EN ANCIËNNITEIT
Een huwelijkspremie die het bedrag van 245 euro per werknemer overschrijdt: vermeld het
verschil tussen de huwelijkspremie en het maximum vrijgesteld bedrag van 245 euro bij de
belastbare voordelen van alle aard.
Vermeld de anciënniteitspremie voor het totale betaalde of toegekende bedrag bij de belastbare voordelen van alle aard, als de voorwaarden voor een vrijstelling niet zijn vervuld.
De anciënniteitspremie wordt vrijgesteld wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:
•

zij wordt maximum twee maal tijdens de loopbaan van een werknemer bij eenzelfde
werkgever toegekend;

•

de eerste toekenning gebeurt ten vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer 25
jaar dienst heeft bij de werkgever en het bedrag van de premie bedraagt maximum één
keer het bruto bedrag van de maandwedde;

•

de tweede toekenning gebeurt ten vroegste in het kalenderjaar waarin de werknemer
35 jaar dienst heeft bij de werkgever en het bedrag van de premie bedraagt maximum
twee keer het bruto bedrag van de maandwedde.

GEZONDHEIDSZORGEN
Vergoedingen die de werkgever systematisch aan zijn personeelsleden betaalt ter uitvoering
van een reglement dat de geldelijke tegemoetkoming in de kosten van gezondheidszorgen
regelt.
AANDELEN(OPTIES)
Voordelen van alle aard:
•
verkregen uit het lichten van aandelenopties die vóór 1 januari 1999 zijn toegekend;
•
die voortvloeien uit het tegen gunstvoorwaarden toekennen van aandelen. Dit is met
name het geval wanneer aandelenopties, waarvoor in 2016, 2017 en/of 201828 slechts
een gehalveerd voordeel werd belast, in 2019 in strijd met het beding in het optieplan

28

Wet van 26.03.1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (BS
01.04.1999).
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•

zelf voortijdig werden uitgeoefend, d.w.z. vóór het verstrijken van het derde jaar na dat
waarin het aanbod heeft plaatsgevonden.
die voortvloeien uit aandelenopties die in 2019, in strijd met het beding in het optieplan
zelf, onder levenden werden overgedragen.

DIVERSE VOORDELEN
Vermeld hier het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit:
•
een lening, het kosteloos of tegen voordelige voorwaarden verlenen van huisvesting,
verwarming, verlichting, huispersoneel, enz.;
•
het gratis verstrekken van maaltijden;
•
de tussenkomst van de werkgever in de aankoopprijs (exclusief btw) van een geheel
van PC, randapparatuur en printer, internetaansluiting, alsook voor de bedrijfsvoering
dienstige software die door de werknemers wordt aangekocht in het kader van een door
de werkgever georganiseerd plan in uitvoering van een aanbod gedaan vóór 1 januari
2009 (voor zover die tussenkomst meer bedraagt dan 60 % van die aankoopprijs of
hoger is dan 1.730 euro);
•
de kosteloze (of tegen voordelig tarief) terbeschikkingstelling van een vaste PC of laptop, een tablet of mobiele telefoon (gsm of smartphone) voor persoonlijke doeleinden,
van een vaste of mobiele internetaansluiting of een vast of mobiel telefoonabonnement.
EEN DOOR DE WERKGEVER TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG
Dit is het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een voertuig
dat kosteloos of tegen voordelige voorwaarden door de werkgever aan de werknemer ter
beschikking wordt gesteld, voor zover het voertuig
•
uitsluitend wordt gebruikt voor zuivere privé-verplaatsingen (vrije tijd);
•
gemengd wordt gebruikt (voor zuivere privé-verplaatsingen en voor individuele woonwerkverplaatsingen).
Voor de forfaitaire bepaling van het voordeel verwijzen we naar de FAQ op
www.financien.belgium.be > ondernemingen > personeel en loon > voordelen van alle aard >
bedrijfswagens
-------------------------------------
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VERMELDING VAN BEROEPSINKOMSTEN UIT EEN SPORTIEVE ACTIVITEIT WAARVOOR U EEN FICHE MOET OPSTELLEN
De sportbeoefenaar is een niet-inwoner
Het inkomen werd aan de sportbeoefenaar persoonlijk toegekend

een in België geleverde prestatie

Het inkomen werd aan een ander
natuurlijk persoon of rechtspersoon
toegekend en heeft betrekking op

een in het buitenland geleverde prestatie

Fiche 281.30
vak 10, j

Fiche 281.50

Hebben de inkomsten uitsluitend betrekking op in België geleverde prestaties?
Het inkomen is belastbaar als
NEE

JA
- 29 -

baten
bezoldiging
werknemer

Werd de activiteit gedurende meer dan 30 dagen, te berekenen per tijdperk
van 12 opeenvolgende maanden, voor dezelfde schuldenaar uitgeoefend?

JA

NEE

Het inkomen is belastbaar als

bezoldiging
werknemer

Baten m.b.t. in
het buitenland
geleverde
prestaties

Baten m.b.t.
in België geleverde prestaties

Werd de activiteit gedurende meer dan 30 dagen,
te berekenen per tijdperk van 12 opeenvolgende
maanden, voor dezelfde schuldenaar uitgeoefend?

baten
JA

Fiche 281.30
vak 10, k

Fiche 281.30
vak -10,
29i -

Fiche 281.50

Fiche 281.30
vak 10, k

NEE

Fiche 281.30
vak 10, i
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Fiche 281.10
vak 14

Fiche 281.10
vak 14

VERMELDING VAN BEROEPSINKOMSTEN UIT EEN SPORTIEVE ACTIVITEIT WAARVOOR U EEN FICHE MOET OPSTELLEN

De sportbeoefenaar is een rijksinwoner

Het inkomen is belastbaar als

- 30 bezoldiging werknemer

Fiche 281.10
vak 14

baten

Fiche 281.50

Bijlage 5

Bijlage 6

FORFAITAIRE KOSTEN

Voorstelling op de fiche 281.30
Terugbetaling
van kosten
Inkomsten van
inbegrepen in
podiumkunstede belastbare
Bedrijfsvoorheffing
naars en sportinkomsten
beoefenaars
(vak 12)

GEGEVENS

1 Inkomsten betaald in 2019
Forfaitaire kosten voor de
berekening van de
bedrijfsvoorheffing in 2019
(1 dag):
Verplaatsingskosten
Voeding en andere
kleine uitgaven
Logementskosten
2 Inkomsten betaald in 2019
Terugbetaling van
bewezen kosten in 2019
Forfaitaire kosten voor de
berekening van de
bedrijfsvoorheffing in 2019:
Verplaatsingskosten
Voeding en andere
kleine uitgaven
Logementskosten
Supplementaire gepresteerde dagen (4 dagen)

Bedrag
1.200,00

Te vermelden bedrag

1.200

0

144
[(1.200 – 400) x 18%]

800

200

0
(800 – 800)

300,00
37,50
62,50
600,00
200,00

300,00
37,50
62,50
400,00

De ‘forfaitaire kosten’ voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing hebben dus geen invloed
op het bruto bedrag van de inkomsten en mag u dus niet bijtellen bij dat bruto bedrag, noch vermelden in vak 12.
Vermeld in vak 12 enkel de terugbetaalde beroepskosten (hetzij op basis van bewijsstukken, hetzij
op basis van een vooraf afgesproken forfaitair bedrag) die in het bruto bedrag van het inkomen
vervat zitten.

-------------------------------------
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FICHE Nr. 281.30 - JAAR 2019
1. Nr. ………………...
3. Schuldenaar van de inkomsten:

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

van vertrek: ……………………

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

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

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

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

5. Gezins-

Echt.

Kind.

Andere

Diverse 6. Burg. stand:

toestand

…………………………………………………….

7. Nr. paritair comité:

8. Nationaal nr., ON of FIN of geboortedatum en –plaats:
………………………………………………………………………..

Bedrag

9. BELASTBARE INKOMSTEN BETAALD OF TOEGEKEND AAN RIJKSINWONERS:
a)
b)
c)
d)
e)

Presentiegelden:
Prijzen:
Toegekend bedrag: …………………
Vrijstelling:
Subsidies:
Toegekend bedrag: …………………
Vrijstelling:
Renten of pensioenen zonder beroepskarakter:
Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding:

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

………………..
………………..

10. BELASTBARE INKOMSTEN BETAALD OF TOEGEKEND AAN NIET-INWONERS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Prijzen:
Toegekend bedrag: …………………
Vrijstelling:
………………..
Subsidies:
Toegekend bedrag: …………………
Vrijstelling:
………………..
Periodieke onderhoudsuitkeringen:
Als onderhoudsuitkeringen geldend kapitaal:
Winst of baten:
Retributies en presentiegelden:
In België gedane verrichtingen van buitenlandse verzekeraars:
Inkomsten van podiumkunstenaars in die hoedanigheid verkregen voor in België persoonlijk geleverde prestaties:
Inkomsten, door sportbeoefenaars persoonlijk verkregen, voor in België persoonlijk uitgeoefende sportactiviteiten
gedurende niet meer dan 30 dagen:
Inkomsten uit een in België persoonlijk verrichte activiteit als sportbeoefenaar, ongeacht de duur, en toegekend aan
een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon:
Baten, door sportbeoefenaars persoonlijk verkregen, voor een in België persoonlijk uitgeoefende sportactiviteit
gedurende meer dan 30 dagen:
Baten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor een activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars:
Winst voortkomend uit een mandaat van bestuurder of vereffenaar:
Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding:
Inkomsten beoogd in artikel 228, § 3, WIB 92:

11. BETREFFENDE DE RUBRIEKEN 10h, 10i en 10j:

Aantal personen: ………….. personen

12. TERUGBETALING VAN KOSTEN BEGREPEN IN DE BELASTBARE INKOMSTEN:
Aard: ………………………………………………………………………………………..

13. BEDRIJFSVOORHEFFING:

14. BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID:

Nr. 281.30 - 2019

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

Aantal dagen: …………. dagen

Bedrag:

………………………… , . .

………………………… , . .

287 ………………………… , . .

Federale Overheidsdienst
FINANCIEN
——————————
ALGEMENE A DMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
——————————
Model van 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.

Nr. 281.30

TE VOLGEN RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN VERGISSINGEN
BIJ HET OPSTELLEN VAN FICHES
RICHTLIJNEN
Zodra u een vergissing vaststelt, moet u verbeterende fiches opstellen. Gebruik hiervoor altijd
het model van de fiche dat was voorgeschreven voor het jaar van betaling of toekenning van het
inkomen waaromtrent een vergissing werd begaan.
Houd voor het opstellen van de verbeterende fiches rekening met de bijzonderheden hieronder,
evenals met de richtlijnen in het ‘bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van
aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten’ dat van toepassing is voor het bedoelde jaar.
Opgelet:
•
•

Als u de originele foutieve fiche langs elektronische weg via Belcotax indiende, dan
moet u de verbeterende fiche eveneens langs elektronische weg indienen.
Als u de originele foutieve fiche op papier indiende, dan moet u de verbeterende
fiche eveneens op papier indienen.

BELANGRIJKE OPMERKING
Met ‘bedrag’ wordt het bedrag van de belastbare inkomsten bedoeld. Als u evenwel de bedragen
van andere gegevens die voorkomen op de fiches (bijvoorbeeld bedrijfsvoorheffing, bijzondere
bijdrage voor de sociale zekerheid, bedrag van de bijdragen voor aanvullende verzekering) wil
rechtzetten, dan moet u steeds de richtlijnen voor het invullen van de verbeterende fiche toepassen.
-------------------------------------

BEDRAGEN DIE NIET WERDEN VERMELD OF DIE LAGER ZIJN DAN DE JUISTE
BEDRAGEN
TE VOLGEN RICHTLIJNEN
Er zijn twee mogelijkheden via Belcotax-on-web:
1.

Stel een nieuwe fiche op die de vorige aanvult:
Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel. U moet geen
bijzondere vermelding aanbrengen op de fiche.

2.

Verbeter de originele fiche via een verbeterend bestand of online:
Behoud het volgnummer van de originele fiche en verhoog enkel de betreffende bedragen. Bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’.

Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op
www.belcotaxonweb.be.
-------------------------------------
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BEDRAGEN DIE WERDEN VERMELD, ZIJN HOGER DAN DE JUISTE BEDRAGEN
BEDRAGEN DIE IN EEN VERKEERDE RUBRIEK WERDEN VERMELD
TE VOLGEN RICHTLIJNEN
Er zijn twee mogelijkheden via Belcotax-on-web:
1.

Verbeter de originele fiche via een verbeterend bestand of online:
Behoud het volgnummer van de fiche en pas enkel de betreffende rubrieken aan. Bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’.

2.

Annuleer de originele fiche en dien vervolgens een nieuwe fiche in:
Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’.

Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op
www.belcotaxonweb.be.
-------------------------------------

BEDRAGEN DIE OP EEN VERKEERDE FICHE WERDEN VERMELD
TE VOLGEN RICHTLIJNEN
1.

Als de fiche volledig verkeerd is:
Annuleer de originele fiche en dien vervolgens een nieuwe fiche van een ander type in:
Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel met de
vermelding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’.

2.

Als de fiche gedeeltelijk verkeerd is, zijn er twee mogelijkheden via Belcotax-on-web:
• Verbeter de originele fiche via een verbeterend bestand of online:
Behoud het volgnummer van de fiche en pas enkel de betreffende rubrieken aan.
Bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’.
Maak daarnaast een nieuwe fiche van het andere type op met een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger hiervan een dubbel maar zonder speciale vermelding.
•

Annuleer de originele fiche en dien vervolgens twee nieuwe fiches in:
Geef beide fiches een nieuw volgnummer. Bezorg de verkrijger een dubbel van de
fiche van het originele type met de vermelding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’ én
een dubbel van de nieuwe fiche zonder speciale vermelding.

Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op
www.belcotaxonweb.be.
-------------------------------------
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FOUTEN IN DE IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER
TE VOLGEN RICHTLIJNEN
1.

Nationaal nummer foutief:
Annuleer de originele fiche en maak een nieuwe fiche op met een nieuw volgnummer
en met het juiste nationaal nummer.

2.

Naam en/of adres foutief:
• NN was ingevuld in de originele fiche:
Verbeter de fiche via een verbeterend bestand of online.
•

NN was niet ingevuld in de originele fiche:
Annuleer de originele fiche en maak een nieuwe fiche op met de juiste identificatiegegevens.

Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op
www.belcotaxonweb.be.
-------------------------------------

GEBRUIK VAN HET ATTEST 281.25
PRO MEMORIE
Gebruik het attest 281.25 enkel voor de rechtzetting van de fiscale situatie van belastingplichtigen die, door onvrijwillige fouten, in de loop van een vorig jaar onrechtmatige bezoldigingen en/of pensioenen ontvangen hebben, die worden teruggevorderd.
U MAG GEEN ATTEST 281.25 OPSTELLEN VÓÓR 1 AUGUSTUS 2020.
Wanneer u de onrechtmatig betaalde sommen terugvordert in het jaar waarin ze oorspronkelijk werden betaald en/of tot 31 juli van het daaropvolgende jaar, dan mag u enkel de hiervoor
vermelde richtlijnen met betrekking tot verbeterende fiches gebruiken.
Meer informatie over het attest 281.25 vindt u in het ‘bericht aan de werkgever’ betreffende
het attest 281.25 en in de circulaire Ci.RH.244/594.121 (AOIF nr. 28/2009) van 19.05.2009,
beschikbaar op www.fisconetplus.be.
Bij afwijkende richtlijnen tussen het ‘bericht aan de werkgever’ en de circulaire heeft het ‘bericht aan de werkgever’ steeds voorrang.
-------------------------------------
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