
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALE FICHES 
2021 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bijwerking van 30.4.2021 

 
 
 
 

FOD BOSA – PERSOPOINT 
WTC III – Simon Bolivarlaan 30  

1000 BRUSSEL 
 

www.persopoint.be  
 

http://www.persopoint.be/


INHOUDSTAFEL 
 
 

 
 
 
 

1. Loonfiche 281.10…………………………………………………………………………3 
 
 

2. Loonfiche 281.12………………………………………………………………………..14 
 
 

3. Loonfiche 281.14………………………………………………………………………..19 
 
 

4. Loonfiche 281.18………………………………………………………………………..24 
 
 

5. Loonfiche 281.25………………………………………………………………………..31 
 
 

6. Loonfiche 281.30………………………………………………………………………..36 
 
 

7. Loonfiche 281.50………………………………………………………………………..40 
 
 



Afz.: FOD BOSA - PERSOPOINT - WEDDEN
WTC III, SIMON BOLIVARLAAN 30  1000 BRUSSEL

XXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX    XX
XXXX    XXXXXXXXXXX1. Nr.    00000081

2. Datum in dienst : 00000000
Datum vertrek:   00000000

3. Schuldenaar van de inkomsten
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE
(KBR)
KEIZERSLAAN 4
1000  BRUSSEL

FICHE 281.10  INKOMSTENJAAR  2020
5. Gezins-
     toestand

Echt. Kind. Andere Diverse 6. Burg. stand :  E
00 00 00

8. Nationaal nummer : XXXXXXXXXXX Bedrag
Stamnummer : XXXXXXXXXX

9. BEZOLDIGINGEN

a) Bezoldigingen : 18.145,94

b) Voordelen van alle aard 0,00

TOTAAL :  (9a + 9b) 250 18.145,94

10. AFZONDERLIJK BELASTBARE INKOMSTEN :

a) Vervroegd vakantiegeld : 251 0,00

b) Achterstallen : 252 0,00

c) Opzeggingsvergoedingen : 308 0,00
d) Bezoldigingen van de maand december (Overheid) : 247 0,00

16. PRIVE - PC : Bedrag van de tussenkomst van de werkgever : 240 0,00

Zie vervolg op keerzijde

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij:

Contact : SAGO

Tel:  02/7408210 .be

SPECIM
EN



17. BIJDRAGEN IN DE VERPLAATSINGSKOSTEN :

a) Openbaar gemeenschappelijk vervoer : 1.343,00

b) Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer : NEEN

c) Ander vervoermiddel : 0,00

d) Mobiliteitsvergoeding 'Cash for car' 0,00

TOTAAL : (17a + 17b + 17c + 17d) 254 1.343,00

19. INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN :
a) Gewone bijdragen en premies

285 0,00

23. BEDRIJFSVOORHEFFING : 286 1.883,04

24. BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID : 287 27,82

25. OVERHEIDSPERSONEEL ZONDER ARBEIDSOVEREENKOMST : 290 ja

26. WERKBONUS : 284 797,60

27. DIVERSE INLICHTINGEN :

a) Verplaatsingen met een rijwiel of speed-pedelec: Km       0 Totale vergoeding :
b) Eigen kosten van de werkgever:  NEEN
g) Mobiliteitsvergoeding 'Cash for car'

0,00
0,00
0,00

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij:

Contact : SAGO

Tel:  02/7408210 .be

SPECIM
EN



Federale Overheidsdienst
FINANCIEN

________________________

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE  FISCALITEIT
 INKOMSTENBELASTINGEN
________________________

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.

281.10SPECIM
EN



 

 
Wat Loonfiche waarop de inkomsten voor loon- en weddetrekkenden vermeld 

worden. 

 
Vak 1  

 
 
Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). 

 
Vak 2  

 
 
Dit vak wordt enkel ingevuld indien de werknemer in 2020 in of uit dienst is 
getreden. 
 

 
Vak 3  

 
 
= het departement/instelling waarvoor PersoPoint de inkomsten 
 betaald heeft. 
 
 

 
Vak 4  

 
 
= diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen 

 

NUMMERING VAN DE FICHES 

DATUM VAN INDIENSTTREDING EN VERTREK  

SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN 

GEADRESSEERDE 



 

 
Vak 5  

 
 

Echt Kind. Andere Diverse 
    

    
 
 
(ECHT) 
 
= uw gezinstoestand op 1 januari 2021 
 

DE VERKRIJGER VAN DE 
INKOMSTEN CODE OP DE FISCALE FICHE 

is alleenstaand 0 
is gehuwd of wettelijk samenwonend en 
de partner: 

 
 

► heeft persoonlijke beroepsinkomsten   1 
► heeft geen beroepsinkomsten  2 
► heeft enkel pensioenen, renten of 
 ermee gelijkgestelde inkomsten  
 ≤ 140,00 EUR netto per maand 

2 

► heeft enkel persoonlijke 
 beroepsinkomsten, andere dan 
 pensioenen, renten of ermee 
 gelijkgestelde inkomsten  
 ≤ 233,00 EUR netto per maand 

3 

► heeft enkel pensioenen, renten of 
 ermee gelijkgestelde inkomsten die 
 tussen 140,00 EUR en 466,00 EUR 
 netto per maand bedragen 

3 

 
Indien uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zwaar gehandicapt is, 
wordt in de kolom "ECHT" op de 2de lijn de letter "H" vermeld. 
 
(KIND) 
 
= het aantal kinderen dat u op 1 januari 2021 ten laste hebt 
 
! Een gehandicapt kind ten laste telt voor 2. 
 
 
(ANDERE) 
 
= het aantal andere personen u naast de echtgenoot en de kinderen op  
  1 januari 2021 ten laste hebt 
 
 
! Een gehandicapte persoon ten laste telt voor 2.  
 
 
 
 
 

GEZINSTOESTAND 



 

(DIVERSE) 
 
► Indien u op 1 januari 2021  
 

• ofwel een niet hertrouwde weduwnaar of weduwe bent met één of 
 meer kinderen ten laste. 
• ofwel een ongehuwde vader of moeder bent met één of meer 
       kinderen ten laste  

wordt hier de letter X vermeld. 
 
Indien u zelf gehandicapt bent, wordt in de kolom "DIVERSE" op de 2de lijn de 
letter "H" vermeld. 
 

 
Vak 6   

 
 
= uw burgerlijke staat op 1 januari 2021 
 

DE VERKRIJGER VAN DE 
INKOMSTEN IS CODE OP DE FISCALE FICHE 

alleenstaand  O  
gehuwd of wettelijk samenwonend  G  
weduwnaar of weduwe  W   
gescheiden  E   
gescheiden van tafel en bed E  
feitelijk gescheiden  S 

 

 
Vak 8  

 
 
 

 
 

 
 
 
Uw stamnummer bij PersoPoint. 
 

INDIEN U ALS DE 
VERKRIJGER VAN DE 

INKOMSTEN 
FISCALE FICHE 

gedomicilieerd is in België of de 
Belgische nationaliteit heeft uw rijksregisternummer  

niet gedomicilieerd is in België  uw bis–(rijksregister)nummer 

 

BURGERLIJKE STAND 

NATIONAAL NUMMER  

STAMNUMMER 



 
Vak 9 Betreft de bezoldigingen (a) en de voordelen van alle aard (b) 

 
Het totaal van deze twee rubrieken wordt vermeld bij TOTAAL 
 
 
a) BEZOLDIGINGEN 
 
 = uw belastbare brutobezoldigingen (wedden, eindejaarstoelage,  
  vakantiegeld, uitzonderlijke prestaties enz.) 
 
 Belastbare brutobezoldigingen = het brutobedrag van de bezoldigingen  
  verminderd met de persoonlijke sociale  
  bijdragen (met uitsluiting van de  
  bijzondere bijdrage voor de sociale  
  zekerheid) 
 
 
b) VOORDELEN VAN ALLE AARD  
 
 

HET VOORDEEL VAN ALLE AARD VLOEIT VOORT UIT 

het kosteloos of tegen gunstige 
voorwaarden toekennen van  

een lening 
huisvesting 
verwarming 
elektriciteit 

voeding 
een voertuig 

de tussenkomst van de werkgever in de 
aankoopprijs door de werknemer van een geheel 
van PC, randapparatuur en printer en internetaansluiting (aanbieding vóór 
1.1.2009) 

de kosteloze of tegen voordelig tarief 
terbeschikkingstelling van 

een vaste PC of laptop voor 
persoonlijke doeleinden 
een internetaansluiting 
een tablet of mobiele telefoon voor 
persoonlijke doeleinden 
een vast of mobiel 
telefoonabonnement 

andere dan de hierboven vermelde voordelen 
 
 = het belastbaar bedrag van de voordelen van alle aard dat u als  
   werknemer verkregen hebt, wordt vermeld 
 
 
 

TOTAAL: (9A + 9B)   
  
 = het totaal van de inkomsten van vak 9a en 9b 
  
 
 
 
 

 
 



Vak 10  
 
 
 

a) VERVROEGD VAKANTIEGELD (CODE 251) 
 
 = vervroegd vakantiegeld dat betrekking heeft op prestaties  
  uitgeoefend in 2020 en dat uitbetaald werd in 2020 
 
b) ACHTERSTALLEN (CODE 252) 
 
 = achterstallen die uitbetaald werden in 2020 maar die betrekking 
  hebben op de periode vóór 2020 
 
c) OPZEGGINGSVERGOEDINGEN (CODE 308) 
 
 = het belastbare bedrag van de opzeggingsvergoedingen toegekend in  
  2020 
 
d) BEZOLDIGINGEN VAN DE MAAND DECEMBER (OVERHEID) 
 

= de wedde van december indien die voor het eerst in december 
 betaald werd 

  
  

  

 
Vak 16  

 
 
= het bedrag van de tussenkomst van de werkgever in de aankoopprijs die 
 door de werkgever wordt betaald voor het verkrijgen van een nieuwe PC, 
 met of zonder randapparatuur, een internetaansluiting of abonnement, 
 vanaf 1.1.2009. 
 Maximumbedrag € 910,00 
 

 
 
Vak 17  

 
 
a) OPENBAAR GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER 
 
 Bedoeld vervoer: de tussenkomst van de werkgever in de reiskosten van  
  de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling met 
  trein, tram, bus, metro en elk ander voermiddel dat wordt 
  ingezet door de openbare vervoermaatschappijen, zoals  
  de NMBS, de MIVB, TEC, DE LIJN 
 
 Bedrag = het totale jaarbedrag toegekend door de  werkgever als 
   (terug)betaling van kosten voor verplaatsingen van de 
  woonplaats naar de plaats van tewerkstelling met één of 
  meerdere openbare gemeenschappelijke vervoermiddelen. 
 
 
b) GEORGANISEERD GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER 
 
 Bedoeld vervoer: het gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden met 
  elk voertuig dat geschikt is voor het vervoer van minimum 

AFZONDERLIJK BELASTBARE INKOMSTEN  

PRIVE-PC  (CODE 240) 

BIJDRAGE IN DE REISKOSTEN 



  2 personen en georganiseerd door de werkgever. 
 
 Bedrag = het totale jaarbedrag van de vergoeding die de werkgever  
  toekent aan de werknemer die het georganiseerd  
  gemeenschappelijk vervoer gebruikt voor het geheel of een  
  gedeelte van zijn verplaatsingen van de woonplaats naar de  
  plaats van tewerkstelling 
 
c) ANDER VERVOERMIDDEL 
 
 Bedoeld vervoer: alle vervoerswijzen andere dan het gemeenschappelijk 
  openbaar vervoer het georganiseerd gemeenschappelijk 
  vervoer 
 
 Bedrag = het totale jaarbedrag van de vergoeding die de werkgever  
   heeft toegekend als betaling of terugbetaling van de kosten  
   voor de verplaatsingen van de woonplaats naar de plaats  
   van tewerkstelling, afgelegd met een ander vervoermiddel dan: 
 • het gemeenschappelijk openbaar vervoer, of 
 • het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer 
 
 Ter beschikking gestelde voertuigen: wanneer de verplaatsing vanaf de  
  woonplaats naar de plaats van tewerkstelling gebeurt met een door de 
  werkgever kosteloos of tegen voordelige  voorwaarden ter beschikking 
  gesteld voertuig, moet de waarde van het voordeel van alle aard dat  
  daaruit voortvloeit hier eveneens worden vermeld, in de mate dat het  
  voertuig niet voor georganiseerd gemeenschappelijk vervoer wordt  
  gebruikt. 
 
  

d) MOBILITEITSVERGOEDING “CASH FOR CAR” 
Belastbaar deel vergoeding “Cash for car” 
 

 
 
TOTAAL (CODE 254) 
 
 = het totaal van de bedragen opgenomen in vak 17 a, b, c en d 

  

 



 

 

 
 

 
 

Vak 24  
 
 
= het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid voor de wedde 
 van januari 2020 tot en met december 2020 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

a) Als er maar slechts één fiscale fiche is, zal de volledige bijzondere 
bijdrage vermeld worden op deze fiche. 

  
b) Als er verschillende fiscale fiches zijn (281.10 en/of 281.12, en/of 281.14, 

en/of 281.18), wordt de bijzondere bijdrage als volgt verdeeld:  
 
► op de fiche 281.10 tot het belastbaar bedrag van deze fiche  
 ► als er een saldo voor de bijzondere bijdrage sociale zekerheid is,  

  wordt dit vermeld op de andere aanwezige fiscale fiche(s), telkens  
  beperkt tot het belastbaar bedrag van deze fiscale fiche(s). 
  Volgorde: 281.12, dan 281.14, dan 281.18 

  
 
 
 

 
 
 
 

Vak 19  
 
 
 

Vak 23  
 
 
= het bedrag van de bedrijfsvoorheffing  
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

a) Als er maar één fiscale fiche is, zal de volledige bedrijfsvoorheffing vermeld 
worden op deze fiche. 

 
b) Als er verschillende fiscale fiches zijn (281.10 en/of 281.12, en/of 281.14, 

en/of 281.18) wordt de bedrijfsvoorheffing als volgt verdeeld:  
 
► op de fiche 281.10 tot het belastbaar bedrag van deze fiche  
► als er een saldo bedrijfsvoorheffing is, wordt dit vermeld op de andere 
 aanwezige fiscale fiche(s), telkens beperkt tot het belastbaar bedrag van 
 deze fiscale fiche(s). 
 Volgorde: 281.12, dan 281.14, dan 281.18 

BIJZONDERE BIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287) 

INHOUDINGEN  VOOR AANVULLEND PENSIOEN (CODE 285) 

BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 286) 



 
Vak 25  

 
 
 
Als u statutair, stagiair of tijdelijk werknemer bij de Staat bent, wordt dit vak 
aangekruist gevolgd door de vermelding “ja”. 
Als u contractueel werknemer bij de Staat bent wordt er niets vermeld. 
 
Als u in de loop van het jaar zowel contractueel als statutair werknemer was, 
wordt het vak “ja” ook aangekruist. 

 
 
Vak 26 

 
 
 
 
Hier wordt het bedrag van de vermindering van de persoonlijke bijdragen van  de 
RSZ vermeld dat daadwerkelijk werd toegekend op de bezoldigingen, betaald of 
toegekend in 2020. 

 

 
 
Vak 27 

 
 
 
 
a) VERPLAATSINGEN MET EEN RIJWIEL OF SPEED-PEDELEC 
 
 Betreft enkel de verplaatsingen met een rijwiel of een speed pedelec van de 
 woonplaats naar de plaats van tewerkstelling waarvoor een 
 kilometervergoeding werd toegekend.  
 
 Km = het aantal kilometers van 2020 
 
 Totale vergoeding = het totale jaarbedrag van de jaarlijks toegekende 
  vergoeding met inbegrip van het vrijgestelde 
  gedeelte van die vergoeding 
 
 
b) EIGEN KOSTEN VAN DE WERKGEVER 
 
 Eigen kosten + vervoerkosten  
 
g) MOBILITEITSVERGOEDING “CASH FOR CAR” 

 
Volledige bedrag vergoeding “Cash for car” 

 
 

 

 

OVERHEIDSPERSONEEL ZONDER ARBEIDSOVEREENKOMST (CODE 290) 

DIVERSE INLICHTINGEN  

WERKBONUS 



Afz.: FOD BOSA - PERSOPOINT - WEDDEN
WTC III, SIMON BOLIVARLAAN 30  1000 BRUSSEL

XXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXX  XXX
XXXX    XXXXXXXXXXX

1. Nr.    00000002
3. Schuldenaar van de inkomsten

FOD FINANCIEN
KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 80
1030  SCHAARBEEK

FICHE 281.12 - VERVANGINGSINKOMSTEN (Ziekte - en invaliditeitsverzekering) - JAAR  2020

8. Nationaal nummer:  XXXXXXXXXXX
Stamnummer:   XXXXXXXXXXXXXX BEDRAG

10. Wettelijke uitkeringen : 266 640,87

11. Afzonderlijk belastbare achterstallen : 268 0,00

12. Wettelijke uitkeringen van de maand december (Overheid) : 303 0,00

13. NEGATIEF saldo : 0,00

14. Bedrijfsvoorheffing : 286 0,00

15. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid : 287 0,00

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij:

Contact : TEAMF

Tel:  02/7407140 .be

SPECIM
EN



281.12

 Federale Overheidsdienst
  FINANCIEN

       ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE  FISCALITEIT

      _________________________

       INKOMSTENBELASTINGEN

       _________________________

Model van fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92

        ________________________

SPECIM
EN



 
Wat Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van 

disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van de 
activiteitswedde. 

 
Vak 1  

 
 
Elke fiche ontvangt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). 
 

 
Vak 3  

 
 
= het departement/instelling waarvoor PersoPoint de inkomsten betaald 
 heeft. 
 

 
Vak 4  

 
 
= diegene die de belastbare inkomsten verkregen heeft  

 
Vak 8  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uw stamnummer bij PersoPoint. 
 

INDIEN U ALS DE 
VERKRIJGER VAN DE 

INKOMSTEN  
FISCALE FICHE 

gedomicilieerd is in België of de 
Belgische nationaliteit heeft 

uw rijksregisternummer  

niet gedomicilieerd is in België  uw bis–(rijkregister)nummer 

 
Vak 10  

 
 
= het brutobelastbaar bedrag van de uitkeringen voor ziekte bij  
   disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld van minder dan 100%            
 van de activiteitswedde 
 

 

NUMMERING VAN DE FICHES 

GEADRESSEERDE 

WETTELIJKE UITKERINGEN (CODE 266) 

SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN 

NATIONAAL NUMMER 

STAMNUMMER 



 
Vak 11  

 
 
= het brutobelastbaar bedrag van de uitkeringen voor ziekte bij 
   disponibiliteit wegens ziekte (wachtgeld <100%) gedurende het  
   inkomstenjaar maar dat betrekking heeft op één of meer voorafgaande 
    jaren. 

  
Vak 12  

 
 
= het brutobelastbaar bedrag van de uitkeringen voor ziekte bij  
   disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld van minder dan 100%  
 van de activiteitswedde voor de maand december indien die voor het  
 eerst in december betaald werd. 

  

 
Vak 13  

 
 
Wordt niet gebruikt door PersoPoint 

 
 
 
 

 
Vak 14  

 
 
= het bedrag van de bedrijfsvoorheffing  
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

a) Als er maar één fiscale fiche is, zal de volledige bedrijfsvoorheffing 
vermeld worden op deze fiche 
 

b) Als er verschillende fiscale fiches zijn (281.10 en/of 281.12, en/of 281.14, 
en/of 281.18), wordt de bedrijfsvoorheffing als volgt verdeeld:  
 
► op de fiche 281.10 tot het belastbaar bedrag van deze fiche  
► als er een saldo bedrijfsvoorheffing is, wordt dit vermeld op de andere 

  aanwezige fiscale fiche(s), telkens beperkt tot het belastbaar bedrag  
  van deze fiscale fiche(s). 
  Volgorde: 281.12, dan 281.14, dan 281.18 

  

 

NEGATIEF SALDO 

BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 286) 

WETTELIJKE UITKERINGEN VAN DE MAAND DECEMBER (OVERHEID) (CODE 303) 
 

AFZONDERLIJK BELASTBARE ACHTERSTALLEN (CODE 268) 



 

 
Vak 15  

 
 
= het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid voor de wedde 
 van januari 2020 tot en met december 2020 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

a) Als er maar slechts één fiscale fiche is, zal de volledige bijzondere 
bijdrage vermeld worden op deze fiche. 
 

b) Als er verschillende fiscale fiches zijn (281.10 en/of 281.12, en/of 
281.14, en/of 281.18), wordt de bijzondere bijdrage als volgt verdeeld:  
 

► op de fiche 281.10 tot het belastbaar bedrag van deze fiche  
 ► als er een saldo voor de bijzondere bijdrage is, wordt dit vermeld op  

  de andere aanwezige fiscale fiche(s), telkens beperkt tot het   
  belastbaar bedrag van deze fiscale fiche(s). 
  Volgorde: 281.12, dan 281.14, dan 281.18 
 

 

 
 
 

BIJZONDERE BIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287) 



Afz.: FOD BOSA - PERSOPOINT - WEDDEN
WTC III, SIMON BOLIVARLAAN 30  1000 BRUSSEL

XXXXXXXX  XXXXX
XXXXXXXXXX XX
XXXX    XXXXXXXXXXXX

1. Nr.    00000007
3. Schuldenaar van de inkomsten

FOD FINANCIEN
KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 80
1030  SCHAARBEEK

FICHE 281.14 - VERVANGINGSINKOMSTEN (Verzekeringsinstellingen) - JAAR  2020

8. Nationaal nummer:  XXXXXXXXXXX
Stamnummer:   XXXXXXXXXXXXXX BEDRAG

9. TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

a) Aanvullende uitkeringen wegens ziekte of ongeval 269         0,00

b) Andere uitkeringen, toelagen of renten 270      2943,79

c) Afzonderlijk belastbare achterstallen 272         0,00

d) Uitkeringen van de maand december (Overheid) 302         0,00

Bedrijfsvoorheffing 286         0,00

10. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid : 287         0,00

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij:

Contact : TEAMF

Tel:  02/7407140 .be

SPECIM
EN



281.14

 Federale Overheidsdienst
  FINANCIEN

       ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE  FISCALITEIT

      _________________________

       INKOMSTENBELASTINGEN

       _________________________

Model van fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92

        ________________________

SPECIM
EN



 
 
Wat Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden in geval van 

arbeidsongeval. 

 
Vak 1  

 
 
Elke fiche ontvangt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). 
 

 
Vak 3  

 
 
= het departement/instelling waarvoor PersoPoint de inkomsten betaald 
 heeft. 
 

 
Vak 4  

 
 
= diegene die de belastbare inkomsten verkregen heeft  

 
Vak 8  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uw stamnummer bij PersoPoint. 
 

INDIEN U ALS DE 
VERKRIJGER VAN DE 

INKOMSTEN  
FISCALE FICHE 

gedomicilieerd is in België of de 
Belgische nationaliteit heeft 

uw rijksregisternummer  

niet gedomicilieerd is in België  uw bis–(rijkregister)nummer 

 
 
 
 
 
 
 

NUMMERING VAN DE FICHES 

GEADRESSEERDE 

SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN 

NATIONAAL NUMMER 

STAMNUMMER 



 
Vak 9  

 
 
a) AANVULLENDE UITKERINGEN WEGENS ZIEKTE OF ONGEVAL (CODE    
 269) 
 
    = Niet gebruikt door PersoPoint 
 
b) ANDERE UITKERINGEN, TOELAGEN OF RENTEN (CODE 270) 
 
   = het brutobelastbaar bedrag van de uitkeringen voor arbeidsongeval 
 
c) AFZONDERLIJK BELASTBARE ACHTERSTALLEN (CODE 272) 
 

= het brutobelastbaar bedrag van de uitkeringen voor arbeidsongeval 
 gedurende het inkomstenjaar maar die betrekking hebben op één of 
 meer voorafgaande jaren. 
 

d) UITKERINGEN VAN DE MAAND DECEMBER (OVERHEID) (CODE 302) 
 

= het brutobelastbaar bedrag van de uitkeringen voor arbeidsongeval 
voor de maand december indien die voor het eerst in december 
betaald werden. 

 
 
BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 287) 
 
= het bedrag van de bedrijfsvoorheffing  
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

a) Als er maar één fiscale fiche is, zal de volledige bedrijfsvoorheffing 
vermeld worden op deze fiche. 
 

b) Als er verschillende fiscale fiches zijn (281.10 en/of 281.12, en/of 281.14, 
en/of 281.18), wordt de bedrijfsvoorheffing als volgt verdeeld:  
 
► op de fiche 281.10 tot het belastbaar bedrag van deze fiche  
► als er een saldo bedrijfsvoorheffing is, wordt dit vermeld op de andere 
 aanwezige fiscale fiche(s), telkens beperkt tot het belastbaar bedrag 
 van deze fiscale fiche(s). 
 Volgorde: 281.12, dan 281.14, dan 281.18 

 
 

 

TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 



 
Vak 10  

 
 
= het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid voor de wedde 
 van januari 2020 tot en met december 2020 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

a) Als er maar slechts één fiscale fiche is, zal de volledige bijzondere 
bijdrage vermeld worden op deze fiche. 
 

b) Als er verschillende fiscale fiches zijn (281.10 en/of 281.12, en/of 
281.14, en/of 281.18), wordt de bijzondere bijdrage als volgt verdeeld:  
 

► op de fiche 281.10 tot het belastbaar bedrag van deze fiche  
 ► als er een saldo voor de bijzondere bijdrage sociale zekerheid is,  

  wordt dit vermeld op de andere aanwezige fiscale fiche(s), telkens  
  beperkt tot het belastbaar bedrag van deze fiscale fiche(s). 
  Volgorde: 281.12, dan 281.14, dan 281.18 

 

 
 

BIJZONDERE BIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287) 



Afz.: FOD BOSA - PERSOPOINT - WEDDEN
WTC III, SIMON BOLIVARLAAN 30  1000 BRUSSEL

XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX  XX
XXXX    XXXXXXXXXXXX

10. Uitkeringen naar aanleiding van :

a) Ziekte- of invaliditeit : 269 0,00

b) Beroepsziekte of arbeidsongeval : 270 0,00

c) Andere : 271 312,21

d) Vergoedingen van de maand december (Overheid) : 302 0,00

e) Afzonderlijk belastbare achterstallen : 272 0,00

11. Inhoudingen voor aanvullend pensioen :

a) Gewone bijdragen en premies : 285 0,00

12. Bedrijfsvoorheffing : 286 0,00

13. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid : 287 0,00

FICHE 281.18 - VERVANGINGSINKOMSTEN   JAAR 2020
5. Gezins-

toestand
Echt. Kind. Andere Diverse 6. Burg. Stand :  O

00 00 00

8. Nationaal nummer : XXXXXXXXXXX
Bedrag

Stamnummer : XXXXXXXXXXXXXXX

1. Nr.    00000001
3. Schuldenaar van de inkomsten

FOD BINNENLANDSE ZAKEN
LEUVENSEWEG 1
1000  BRUSSEL

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij:

Contact : SAGO

Tel:  02/7408171 .be

SPECIM
EN



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.

281.18

      Federale Overheidsdienst

  FINANCIEN

 _____________________________

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

_____________________________

INKOMSTENBELASTINGEN

Model van fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92

     _____________________________

SPECIM
EN



 
Wat Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden: 

 
 ► disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van 
  de laatste activiteitswedde 
 ► ziekteverlof contractuelen 2de, 3de en 4de week 
 ► prepensioen 
 ► premie vierdagenweek 
 ► premie halftijds werken 55/50 of vervroegde halftijdse uitdienttreding 
 ► disponibiliteit ambtsontheffing 

 
Vak 1  

 
 
Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). 

 
Vak 3  

 
 
= het departement/de instelling waarvoor PersoPoint de  
  inkomsten betaald heeft. 
 

 
Vak 4  

 
 
= diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen 

 

NUMMERING VAN DE FICHES 

SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN 

GEADRESSEERDE 



 
Vak 5  

 
 
 

Echt Kind. Andere Diverse 
    

   H 
 
(ECHT) 
 
= uw gezinstoestand op 1 januari 2021 
 

DE VERKRIJGER VAN DE 
INKOMSTEN CODE OP DE FISCALE FICHE 

is alleenstaand 0 
is gehuwd of wettelijk samenwonend en 
de partner:  

► heeft persoonlijke beroepsinkomsten   1 
► heeft geen beroepsinkomsten 2 
► heeft enkel pensioenen, renten of 
 ermee gelijkgestelde inkomsten  
 ≤ 140,00 EUR netto per maand 

2 

► heeft enkel persoonlijke 
 beroepsinkomsten, andere dan 
 pensioenen, renten of ermee 
 gelijkgestelde inkomsten  
 ≤ 233,00 EUR netto per maand 

3 

► heeft enkel pensioenen, renten of 
 ermee gelijkgestelde inkomsten die 
 tussen 140,00 EUR en 466,00 EUR 
 netto per maand bedragen 

3 

 
Indien uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zwaar gehandicapt 
is, wordt in de kolom "ECHT" op de 2de lijn de letter "H" vermeld. 
 
(KIND) 
 
= het aantal kinderen dat u op 1 januari 2021 ten laste hebt 
 
! Een gehandicapt kind ten laste telt voor 2. 
 
 
(ANDERE) 
 
= het aantal andere personen u naast de echtgenoot en de kinderen op  
  1 januari 2021 ten laste hebt 
 
 
! Een gehandicapte persoon ten laste telt voor 2.  

 

GEZINSTOESTAND 



 (DIVERSE) 
 
► Indien u op 1 januari 2021 
 

• ofwel een niet hertrouwde weduwnaar of weduwe bent met één of 
 meer kinderen ten laste 
• ofwel een ongehuwde vader of moeder bent met één of meer kinderen 

ten laste  
wordt hier de letter X vermeld. 

 
► Indien u zwaar gehandicapt bent, wordt in de kolon "DIVERSE" op de 
    2de lijn de letter "H" vermeld. 
 

 
Vak 6   

 
 
= uw burgerlijke staat op 1 januari 2021 
 

DE VERKRIJGER VAN DE 
INKOMSTEN IS CODE OP DE FISCALE FICHE 

alleenstaand  O 
gehuwd of wettelijk samenwonend  G 
weduwnaar of weduwe  W 
gescheiden  E 
gescheiden van tafel en bed E 
feitelijk gescheiden  S 

 

 
Vak 8  

 
 
 

 
 
 
 
 
Uw stamnummer bij PersoPoint. 

INDIEN U ALS DE 
VERKRIJGER VAN DE 

INKOMSTEN  
FISCALE FICHE 

gedomicilieerd is in België of de 
Belgische nationaliteit heeft 

uw rijksregisternummer  

niet gedomicilieerd is in België  uw bis–(rijksregister)nummer 

 
 

BURGERLIJKE STAND 

NATIONAAL NUMMER 

STAMNUMMER 



 

 
 
Vak 10  

 
 
 

a) ZIEKTE OF INVALIDITEIT (CODE 269) 
 
 
 = uitkeringen wegens ziekte voor 
 
 ►  statutairen: disponibiliteit ziekte wachtgeld gelijk aan 100% van de 
   laatste activiteitswedde  
 
 ►  contractuelen: periode ziekte 2de , 3de  en 4de  week 
  
 
b) BEROEPSZIEKTE OF ARBEIDSONGEVAL (CODE 270) 
 
 = uitkeringen wegens arbeidsongeval 
 
 
c) ANDERE GEBEURTENISSEN (CODE 271) 
 
 ► de premie van de vierdagenweek  
 ► de premie van de halftijdse vervroegde uitdiensttreding met premie 

► de premie van de halftijds werken vanaf 50 of 55 
 ► prepensioen 
 
 
d) VERGOEDINGEN VAN DE MAAND DECEMBER (OVERHEID)  
 (CODE 302) 
 
 = betalingen voor de maand december indien die voor het eerst in    
  december betaald werden voor punten a), b) en c) 
 
 
e) APART BELASTBARE ACHTERSTALLEN (CODE 272) 
 
 = achterstallen voor de vorige jaren voor punten a), b) en c) 
 

 
Vak 11  

 
 
= inhoudingen of bijdragen groepsverzekering 

 
 

UITKERINGEN NAAR AANLEIDING VAN: 

INHOUDINGEN VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN (CODE 285) 



 
Vak 12  

 
 
= het bedrag van de bedrijfsvoorheffing  
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

a) Als er maar één fiscale fiche is, zal de volledige bedrijfsvoorheffing 
vermeld worden op deze fiche. 
 

b) Als er verschillende fiscale fiches zijn (281.10 en/of 281.12, en/of 281.14, 
en/of 281.18), wordt de bedrijfsvoorheffing als volgt verdeeld:  
 
► op de fiche 281.10 tot het belastbaar bedrag van deze fiche  
► als er een saldo bedrijfsvoorheffing is, wordt dit vermeld op de andere 
 aanwezige fiscale fiche(s), telkens beperkt tot het belastbaar bedrag 
 van deze fiscale fiche(s). 
 Volgorde: 281.12, dan 281.14, dan 281.18 

 
 

 
Vak 13  

 
 
= het bedrag van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid voor de wedde 
 van januari 2020 tot en met december 2020 
 
Er zijn 2 mogelijkheden: 
 

a) Als er maar slechts één fiscale fiche is, zal de volledige bijzondere 
bijdrage vermeld worden op deze fiche.  
 

b) Als er verschillende fiscale fiches zijn (281.10 en/of 281.12, en/of 
281.14, en/of 281.18), wordt de bijzondere bijdrage sociale zekerheid als 
volgt verdeeld:  

 
 ► op de fiche 281.10 tot het belastbaar bedrag van deze fiche  

 ► als er een saldo voor de bijzondere bijdrage sociale zekerheid is,  
  wordt dit vermeld op de andere aanwezige fiscale fiche(s), telkens  
  beperkt tot het belastbaar bedrag van deze fiscale fiche(s). 
  Volgorde: 281.12, dan 281.14, dan 281.18 

 

 
 

BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 286) 

BIJZONDERE BIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287) 



Afz.: FOD BOSA - PERSOPOINT - WEDDEN
WTC III, SIMON BOLIVARLAAN 30  1000 BRUSSEL

XXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXX     XX
XXXX    XXXXXXXXXXX

1. Nr.    00000001
3. Schuldenaar van de inkomsten

FOD FINANCIEN
KONING ALBERT II LAAN 33 BUS 80
1030  SCHAARBEEK

ATTEST 281.25  -  JAAR     2020
2. Jaar van betaling of toekenning van de onrechtmatig betaalde sommen:  2018

5. Nationaal Nr, FIN, of geboortedatum:  XXXXXXXXX 6. Burgerlijke stand:  G

7. Inlichtingen betreffende de onrechtmatig betaalde sommen:

FICHE (1) Identificatieletter (1) Identificatiecode (1) Bedrag  (2)

281.10 T 250        31,29

B 251         0,00

Y 253         0,00

X 252         0,00

V 254         0,00
247         0,00

309         0,00

281.18 E 269         0,00

L 270         0,00

G 271         0,00

W 272         0,00
302         0,00

281.12 (3) K 266         0,00

F 268         0,00
303         0,00

281.30 AARD VAN DE INKOMSTEN BEDRAG

        0,00
8. Werkbonus (4) :

9. Terugvordering van de teveel betaalde sommen (5) :  Bruto terugvordering : P
 Netto terugvordering :

10. Bedrijfsvoorheffing (enkel in geval van netto terugvordering ) (6) :

Bijkomende informatie kan verkregen worden 

bij: Contact : SAGO

Tel:  XXXXXXXXX

.be

SPECIM
EN



Waarom ontvangt u een attest 281.25?

Als gevolg van een negatieve herberekening van één of meer voorgaande jaren moet
PersoPoint een ten onrechte ontvangen belastbaar bedrag bij u terugvorderen.

Uw belastbare inkomsten voor het betrokken jaar moeten met dit bedrag verminderd
worden. Hiervoor ontvangt u een negatief fiscaal attest voor het jaar dat vermeld wordt in
vak 2.
Op basis van dit attest kan uw belastingdienst de inkomsten voor het vermeld jaar
regulariseren.

Wat moet u doen met dit attest 281.25?
O U moet dit attest bewaren.

O U dient uw taxatiedienst te contacteren om een herberekening van uw
belastingen voor het vermeld jaar te vragen op basis van dit attest 281.25.

O Geen enkel bedrag dat op dit attest vermeld wordt, moet in uw recente
belastingaangifte opgenomen worden.

SPECIM
EN



 
Wat Loonfiche die een fiche 281.10, 281.12, 281.14, 281.18 of 281.30 van een 

voorgaand jaar wijzigt. 

 
Jaar  = jaar waarin de herziening heeft plaatsgehad 

 
Vb: een betaling van het jaar 2018 werd herzien in 2021 → 
 op de fiche 281.25 zal het jaar 2021 vermeld worden. 

 
Vak 1  

 
 
Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). 

 
Vak 2  

 
 
 
= het jaar waarvoor een herziening gebeurde 
 
Vb: een betaling van het jaar 2018 werd herzien in 2021 → 
 op de fiche 281.25 zal het jaar 2018 vermeld worden. 
 

 
Vak 3  

 
 
= het departement/de instelling waarvoor PersoPoint de  
  inkomsten betaald heeft. 

 
Vak 4  

 
 
= diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen 

 
Vak 5 

 

 
 
 
 

INDIEN U ALS DE 
VERKRIJGER VAN DE 

INKOMSTEN  
FISCALE FICHE 

gedomicilieerd is in België of de 
Belgische nationaliteit heeft 

uw rijksregisternummer  

niet gedomicilieerd is in België  uw bis–(rijksregister)nummer 
 

 

NUMMERING VAN DE FICHES 

DIENST DIE HET ATTEST HEEFT UITGEREIKT 

GEADRESSEERDE 

NATIONAAL NUMMER 

JAAR VAN DE BETALING OF TOEKENNING VAN DE ONRECHTMATIG BETAALDE 
SOMMEN 



 
Vak 6  

 
 
= uw burgerlijke staat op 1 januari 2021 
 

DE VERKRIJGER VAN DE 
INKOMSTEN IS 

CODE OP DE FISCALE FICHE 

alleenstaand  O 
gehuwd of wettelijk samenwonend  G 
weduwnaar of weduwe  W 
gescheiden  E 
gescheiden van tafel en bed E 
feitelijk gescheiden  S 

 

  

 
Vak 7  

 
 
 
Deze inlichtingen betreffen: 
 

► de fiche die gewijzigd moet worden, hetzij 281.10, 281.12, 281.16, 281.18 
 en / of 281.30 
► de letter of de identificatiecode die overeenstemt met de oorspronkelijke 
 letter of identificatiecode van het ten onrechte betaalde bedrag  
► het belastbaar bedrag dat ten onrechte betaald werd voor het herziene 
 jaar 

 
Fiche 281.10 

T 250 Belastbaar bedrag van de gewone bezoldigingen 
B 251 Belastbaar bedrag van het vervroegd vakantiegeld 
X 252 Belastbaar bedrag van de achterstallen voorafgaande jaren 
Y 253 Belastbaar bedrag van de opzeggingsvergoeding 
V 254 Belastbaar bedrag van de bijdrage in de reiskosten 
 247 Belastbaar bedrag van de wedde van december 2017 
 309 Belastbaar bedrag van de gepresteerde opzegtermijn voor 

december 2017 
 
 

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE SCHULDEN 

BURGERLIJKE STAND 



 
  

Fiche 281.18 
E 269 Belastbaar bedrag van de vervangingsinkomsten 

ziekte of invaliditeit:  ► disponibiliteit wegens ziekte met  
 wachtgeld = 100% 
 ► vergoeding ziekte 2de, 3de en 4de  
  week contractuelen 

L 270 Belastbaar bedrag vergoeding arbeidsongeval  
G 271 Belastbaar bedrag vervangingsinkomsten andere dan 

hierboven vermeld  
• de premie van de vierdagenweek 
• de premie van de halftijdse vervroegde 

uitdiensttreding met premie 
• de premie van halftijds werken vanaf 50 of 55 
• prepensioen 

W 272 Belastbaar bedrag achterstallen voorgaande jaren bedoeld 
in E, L, G 

 302 Belastbaar bedrag vervangingsinkomsten vak E/L/G 
december 2017 

 
 

Fiche 281.12 
K 266 Belastbaar bedrag van de wettelijke uitkeringen 

disponibiliteit wegens ziekte wachtgeld < 100% 
F 268 Belastbaar bedrag achterstallen voorgaande jaren bedoeld 

in K 
 303 Belastbaar bedrag van de wettelijke uitkeringen 

disponibiliteit wegens ziekte wachtgeld < 100% december 
2017 

 
 

 

Fiche 281.14 
 270 Belastbaar bedrag van de wettelijke vergoedingen wegens 

tijdelijke ongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 
 272 Belastbaar bedrag achterstallen voorgaande jaren 270 

 
Vak 9  

 
 
= Aangezien het herberekeningen van voorgaande jaren betreft,  wordt 
 er steeds een bruto terugvordering vermeld.  

 

 
 

  TERUGVORDERING VAN DE TEVEEL BETAALDE SOMMEN. 



 FICHE 281.30  -  JAAR  2020

8. Nationaal nummer:  XXXXXXXXXXXXX
Bedrag

Stamnummer:  XXXXXXXXXXX

9. BELASTBARE INKOMSTEN BETAALD OF TOEGEKEND AAN RIJKSINWONERS

a) Presentiegelden : 414,88

b) Prijzen : ........................

     Toegekend bedrag : .............................. Vrijstelling:.............................

c) Subsidies : ........................

     Toegekend bedrag :.................................Vrijstelling:.............................

d) Renten of pensioenen zonder beroepskarakter : ........................

e) Vergoeding uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding : ........................

12. TERUGBETALING VAN KOSTEN BEGREPEN IN DE BELASTBARE INKOMSTEN        27,76

13. BEDRIJFSVOORHEFFING : 144,58

Afz.: FOD BOSA - PERSOPOINT - WEDDEN
WTC III, SIMON BOLIVARLAAN 30  1000 BRUSSEL

XXXXXXXXXXXXXXX  XXX
XXXXXXX XX
XXXX    XXXXXXXXXXXXXX

1. Nr.    00000009
3. Schuldenaar van de inkomsten

CENTRALE TOEZICHTSRAAD
VOOR HET GEVANGENISWEZEN
LEUVENSEWEG 48 BUS 2
1000  BRUSSEL

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij:

Contact : XXXX XX XXXXXX 

Tel:  XXXXXXXXXX

.be

SPIC
IM

EN



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.

281.30

Federale Overheidsdienst

FINANCIEN

__________________________

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

___________________________

INKOMSTENBELASTINGEN

__________________________

Model opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92

___________________________

BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERKRIJGERS VAN DE INKOMSTEN

SPIC
IM

EN



 
Wat Fiche waarop presentiegelden met een beroepskarakter vermeld worden. 

 
Vak 1  

 
 
Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). 

 
Vak 3  

 
 
= het departement/de instelling waarvoor PersoPoint de inkomsten  
  betaald heeft. 
 
 

 
Vak 4  

 
 
= diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen 

 
Vak 8  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Uw stamnummer bij PersoPoint. 

INDIEN U ALS DE 
VERKRIJGER VAN DE 

INKOMSTEN  
FISCALE FICHE 

gedomicilieerd is in België of de 
Belgische nationaliteit heeft 

uw rijksregisternummer  

niet gedomicilieerd is in België  uw bis-(rijksregister)nummer 

 

NUMMERING VAN DE FICHES 

SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN 

GEADRESSEERDE 

NATIONAAL NUMMER 

STAMNUMMER 



 
Vak 9  

 
 
a) PRESENTIEGELDEN 
 
= baten met beroepskarakter voor diegenen die ze ontvangen 
 
Bedrag = het brutobelastbaar bedrag van de presentiegelden 
 
 

 
Vak 12  

 
 
= het bedrag van de terugbetalingen van de reis- of andere kosten die 
begrepen zijn in het bedrag van de belastbare inkomsten vermeld in vak 9  

 

 
Vak 13  

 
 
= het totale bedrag van de bedrijfsvoorheffing die op de betaalde 
 inkomsten werkelijk werd ingehouden en van de bedrijfsvoorheffing die 
 eventueel door de schuldenaar van de inkomsten werd gedragen en die 
 begrepen is in het brutobelastbaar bedrag van de inkomsten 
 

 
 

BELASTBARE INKOMSTEN BETAALD OF TOEGEKEND AAN RIJKSINWONERS 
         

TERUGBETALING VAN KOSTEN BEGREPEN IN DE BELASTBARE INKOMSTEN 

BEDRIJFSVOORHEFFING 



Afz.: FOD BOSA - PERSOPOINT - WEDDEN
WTC III, SIMON BOLIVARLAAN 30  1000 BRUSSEL

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XX
XXXX    XXXXXXXXXXX

1. Nr.    00000008
2. Jaar: 2020
3. Schuldenaar van de inkomsten

KONINKLIJK MUSEUM VOOR
MIDDEN-AFRIKA (KMMA)
LEUVENSESTEENWEG 13
3080  TERVUREN

FICHE 281.50 (COMMISSIES, ERELONEN, enz....)

Nationaal nummer: XXXXXXXXXXXXX 

Stamnummer: XXXXXXXXXXX

4. Aard Bedrag

a) Commissies, makelaarslonen, handelsristorno's, enz.: .........................

b) Erelonen of vacatiegelden: 150,00

c)  Voordelen van alle aard (aard:.....................................................................................): ......................

d) Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger: 0,00

e) Totaal (zie ook rubriek g): 150,00

g) Indien het onder rubriek e) ingevulde bedrag niet overeenstemt met het bedrag
dat in het in vak 2 vermelde jaar werd uitbetaald, vermeld dan hiernaast  het
bedrag dat werkelijk in dat jaar is uitbetaald:

5. Commentaar :

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij:

Contact : SAGO

Tel:  02/7408210 .be

SPIC
IM

EN



Betreffende commissies, makelaarslonen, handels- of andere ristormo's, toevallige of niet-
toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die
voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn, bezoldigingen van
meewerkende echtgenoten uitgezonderd.

(Model opgemaakt ter uitvoering van artikel 30 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

281.50

Federale Overheidsdienst

FINANCIEN

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

INKOMSTENBELASTINGEN

Fiche nr. 281.50

SPIC
IM

EN



 
Wat Fiche waarop de betaalde commissies, makelaarslonen, handel- of andere 

restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, 
vergoedingen of voordelen van alle aard vermeld worden. 

 
Vak 1  

 
 
Elke fiche krijgt een nummer volgens een specifieke procedure (belcotax). 
 
 

 
Vak 2  

 
 
=  het jaar van betaling van de commissies, makelaarslonen, handel- of  

andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of 
erelonen,  gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard. 

 
Vak 3  

 
 
= het departement/de instelling waarvoor PersoPoint de 
 inkomstenbetaald heeft. 

 
Vak 4  

 
 
 
b) Erelonen of vacatiegelden  
 
= vacatiegelden, erelonen of vergoedingen die toegekend werden aan de 
 beoefenaars van, vrije beroepen, ambten of winstgevende bezigheden die 
 niet onderworpen zijn aan de Wet van 17 juli 1975. 
 
e) Totaal  
 
= totaal van de rubrieken 4a) tot en met 4d) 
 
 
 

  

 
 
 

AARD 

JAAR 

NUMMERING VAN DE FICHES 

SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN 
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