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Eerste versie - Stand van zaken op 
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 Fiche 281.10 

• Toevoeging van de naam van de 
tag 2.137 

• Wijziging van de tag voor 
percentages voor 
aandelenopties (2.101 = > 
2.106) 

Fiche 281.20 

• Schrapping van de tag 
<f20_2100_nrparitaircomite />  

• Wijziging van de tag voor 
percentages voor 
aandelenopties (2.101 = > 
2.106) 

• Toevoeging van een 
validatieregel voor de 
percentage voor aandelenopties 
in de fiche 281.20 (naar 
analogie van fiche 281.10). 
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VOORWOORD 
 

Sinds 2006 heeft de FOD Financiën het systeem “Belcotax on web” opgestart.  

De ontwikkeling van deze toepassing en het succes ervan heeft de FOD Financiën de mogelijkheid gegeven 
om de burger sinds 2007 een vooraf ingevulde aangifte aan te bieden via Tax-on-web.  

Bovendien kan de burger via de toepassing ‘MY MINFIN’ (www.myminfin.be) de fiscale fiches die door de 
werkgevers via Belcotax-on-web zijn ingediend bij de Administratie, online en in pdf formaat verkrijgen.  

Bij verlies van een loonfiche uitgereikt door de werkgever moet de werknemer dus niet langer een duplicaat 
vragen aan zijn werkgever om zijn belastingaangifte te kunnen invullen.  

Vanaf 1 januari 2009 is in toepassing van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 (Belgisch Staatsblad van 
14/06/2007) het gebruik van Belcotax on web verplicht geworden voor alle werkgevers en andere 
schuldenaars van inkomsten voor alle types fiches 281.10 tot en met 281.30 en de fiches 281.50.  

Vanaf 1 januari 2012 is in toepassing van het Koninklijk Besluit van 21 februari 2011 (Belgisch Staatsblad van 
25/02/2011), het gebruik van Belcotax on web verplicht geworden voor alle erkende organisaties die attesten 
voor giften afleveren (fiche 281.71).  
 
Vanaf 1 januari 2017 is door toepassing van het Koninklijk Besluit van 18 december 2016 (Belgisch Staatsblad 
van 20/12/2016) het gebruik van Belcotax verplicht geworden voor alle kredietinstellingen, kredietorganisaties 
en  verzekeringsinstellingen voor de uitwisseling van gegevens betreffende hypothecaire leningen (fiche 
281.61) en individuele levensverzekeringen ( fiche 281.62). 

Zoals elk jaar houdt deze brochure rekening met de wijzigingen aan de inkomstenfiches volgens de fiscale 
wetgeving. De voornaamste wijzigingen voor het inkomstenjaar 2021 zijn vermeld in punt 1.2. De wijzigingen 
ten opzichte van de brochure Belcotax inkomsten 2020 worden aangegeven in het rood.  

Gelieve de tags en zones die verwijderd werden, ook mee te verwijderen uit uw werkdocumenten om zo te 
vermijden dat uw bestand wordt geweigerd.  

Het is mogelijk dat ingevolge informatie die ons laattijdig bereikt de huidige brochure nog moet 
aangepast worden.  

We nodigen u dan ook uit om na te gaan of u wel degelijk in het bezit bent van de laatste versie van deze 
brochure die beschikbaar is op: 

www.belcotaxonweb.be 

 

http://www.myminfin.be/
http://www.belcotaxonweb.be/


 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      5/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

1. INLEIDING 
 

In art. 92 van het KB tot uitvoering van het WIB-1992 (Belgisch Staatsblad van 13.09.93) is bepaald  
dat de schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten elk jaar voor de verkrijgers van 
deze inkomsten fiches moeten invullen en samenvattende opgaven voor deze fiches moeten opstellen.  

In het kader van het systeem Belcotax-on-web kunnen werkgevers en andere schuldenaars van aan de 
bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten aan hun verplichtingen ten opzichte van de Algemene 
Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc.) voldoen door deze gegevens via het Internet in te dienen. 

Het gebruik van Belcotax-on-web is vanaf 01/01/2009 verplicht voor alle schuldenaars van fiches 281.10 tot 
en met 281.30 en 281.501.  

Het systeem Belcotax-on-web is zo opgebouwd dat alleen de fiches 281 moeten worden ingediend. De 
opgaven 325 worden door de FOD Financiën uit de gegevens van de fiches 281 afgeleid. 
Dit geldt ook voor de indiening van de fiscale attesten van de giften. Een samenvattende lijst wordt door de 
administratie zelf opgemaakt. 

 

Belcotax-on-web 

In Belcotax-on-web heeft de schuldenaar van inkomsten de mogelijkheid om zijn gegevens onder de vorm van 
een bestand via het Internet te versturen of zijn gegevens in de online module zelf in te voeren. 

Het systeem biedt tevens de mogelijkheid om de ingediende gegevens op autonome wijze te beheren door 
het indienen van verbeterende bestanden of online door gebruik te maken van de schermen 
raadplegen/wijzigen/annuleren/toevoegen. 

Om toegang te krijgen tot de Belcotax-on-web toepassing moet de gebruiker beschikken over een Belgische 
elektronische identiteitskaart.  

De online mogelijkheden zijn: 

• Transfer van bestanden (Verzendingen) via het Internet 
• Indiening van bestanden in .XML-formaat 
• Toegang via Internet tot een programma voor validering vóór verzending 
• Mogelijkheid tot verbeterende en laattijdige verzendingen 
• Online raadpleging en verbetering van ingediende gegevens 
• Online invulling van fiscale fiches met de mogelijkheid om deze fiches en een uittreksel uit de opgave 

325 in PDF-formaat weer te geven. 

  

 
1 Artikel 92 is niet van toepassing voor fiche 281.29. Voor fiche 281.29 zijn de indieningsmodaliteiten wettelijk 
bepaald in art. 53/3, KB/WIB 92. 
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 DEFINITIES 
 

In deze brochure zullen volgende termen meermaals gebruikt worden: 
 

 VERZENDING 
 

Een “Verzending” is het bestand dat het geheel van de “Belcotax aangiften” (verzameling van gegevens voor 
één schuldenaar van inkomsten) bevat en dat in een .xml bestand wordt gestart en afgesloten met de tags 
<Verzending> </Verzending> (in een .xml bestand afgesloten met een EOF). 
Het bestaat uit: 
 

• een record van het type 0 (tags v0xxx): identificatie van de afzender 
• één of meerdere “Belcotax aangiften”  
• een record van het type 9 (tags r9xxx): controletotalen 

 

 BELCOTAX AANGIFTE 
 

Een “Belcotax aangifte” bevat, als deel van een “Verzending”, de fiches van één schuldenaar van inkomsten. 
Ze bestaat uit: 
 

• een record van het type 1 (tags a1xxx): identificatie van de schuldenaar 
• records van het type 2 (tags f2xxx): fiches 281 
• een record van het type 8 (tags r8xxx): controletotalen 

 

 AFZENDER 
 

Organisme dat door een schuldenaar gemachtigd is om de gegevens van de fiscale fiches in te dienen bij de 
FOD Financiën. 
 
De “Afzender” kan de schuldenaar zelf zijn, een sociaal secretariaat of een ander gemachtigd organisme. Hij 
wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn ondernemingsnummer (KBO). 
 

 BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN ANDERE SCHULDENAARS 
VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN 
INKOMSTEN 

 

Het bericht aan de werkgevers herneemt in brochurevorm de richtlijnen die in acht moeten worden genomen 
bij het uitreiken van de fiches 281.  
 
De verschillende brochures zijn te downloaden via de site van de Federale Overheidsdienst Financiën:  
 
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/sociale_secretariaten_en_schuldenaars_van_inkomsten/b
ericht_aan_schuldenaars 

 
Voor alle vragen betreffende de bedragen (wettelijke aard) op te nemen in de zones van de fiches (zie 
4.2.3), gelieve “Het bericht aan de werkgevers, inkomstenjaar 2021” te raadplegen.  
 

https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/sociale_secretariaten_en_schuldenaars_van_inkomsten/bericht_aan_schuldenaars
https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/sociale_secretariaten_en_schuldenaars_van_inkomsten/bericht_aan_schuldenaars
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 ONDERNEMINGSNUMMER - KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN 
(KBO) 

 

De Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) kent een uniek identificatienummer toe aan elke rechtspersoon, 
associatie, overheidsdienst, onderneming en aan elke handelaar of uitoefenaars van vrije beroepen en 
bewaart hun identificatiegegevens (naam, adres, maatschappelijke vorm, …).  
 
Dankzij dit unieke identificatienummer moeten ondernemingen niet langer verschillende keren dezelfde 
formaliteiten vervullen bij de verschillende diensten. De uitwisseling van informatie tussen de betreffende 
diensten gebeurt via de Kruispuntbank. 
 
Voor de ondernemingen die reeds bestonden vóór 1 juli 2003 komt het ondernemingsnummer overeen met 
het BTW-nummer of het nummer van het Rijksregister der Rechtspersonen (RRP), voorafgegaan door een 0. 

 

VOORHEEN HUIDIG 

BTW 499.999.960 0499.999.960 

RRP 399.999.987 0399.999.987 

 

Voor de ondernemingen die noch over een BTW-nummer, noch over een nummer van het Rijksregister der 
Rechtspersonen beschikken, zal de Kruispuntbank Ondernemingen automatisch een ondernemingsnummer 
beginnend met 0 toekennen. 
 
Een nieuw ondernemingsnummer beginnend met 0 is al toegekend aan de ondernemingen die na 1 juli 2003 
zijn opgericht. 
 
Sinds 30 juni 2009, worden alle uitoefenaars van vrije beroepen en andere niet commerciële ondernemingen 
vermeld in de gegevensbank van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
 
Het ondernemingsnummer is een verplicht in te vullen veld op verschillende fiches en in het bijzonder 
ook de fiches 281.50. 
 
Voor alle bijkomende informatie: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub 
 
 

 

 

 

  

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub
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 OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR HET 
INKOMSTENJAAR 2021 

 Vanaf inkomstenjaar 2020 zal deze rubriek niet langer een samenvatting zijn van alle wijzingen, maar 
zal dit in een aparte bundel verschijnen onder Technische documentatie op onze website.   

 

Negatieve saldo’s 

De invoering van negatieve bedragen is niet langer toegestaan. Uitzonderingen bestonden voor de fiches 
281.00, 281.92, 281.93 en 281.99. Deze uitzonderingen zijn geschrapt en er zijn nieuwe velden voor negatieve 
saldi (de bedragen in deze velden zijn negatieve waarden, maar moeten zonder het minteken worden 
ingevuld).  

Voor de velden met negatieve saldi, is het niet mogelijk de waarde 0 in te voeren. Indien dit veld niet van 
toepassing is, moet het leeg worden gelaten. 

De lijst van velden die overeenkomen met negatieve saldi is als volgt:  

Fiche 281.00 

veld 2.064 

Fiche 281.12 

veld 2.062 

Fiche 281.13 

zone 2.079 

zone 2.081 

Fiche 281.17 

zone 2.066 

zone 2.073 

zone 2.083 

Fiche 281.92 

zone 2.061 

Fiche 281.93 

zone 2.061 

Fiche 281.99 

zone 2.061 

 

Tags 

Onderstaande zones zijn geschrapt uit de .XSD en kunnen niet meer gebruikt worden:  

<f10_2100_nrparitaircomite/> 

<f18_2100_nrparitaircomite/> 

<f20_2100_nrparitaircomite /> 
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De volgende tags worden niet meer gebruikt:  

<a1003_gewestdirectie /> 

<a1004_ontvangkantoor /> 

<f2003_gewestdirectie/> 

<f2004_ontvangkantoor />  

<f2019_burgerlijkstand /> 

<f2020_echtgenote /> 

<f2021_aantalkinderen /> 

<f2022_anderentlaste /> 

<f2023_diverse /> 

<f2024_echtgehandicapt /> 

<f2026_verkrghandicap /> 

<r8003_gewestelijkedirectie /> 

<r8004_ontvangkantoor /> 

 

Fiches 

De nieuwe fiches zullen in het rood worden aangeduid in de tekst. Voor de bestaande fiches, zullen de 
wijzingen t.o.v. het voorgaand jaar eveneens in het rood worden aangeduid.  

 

In de fiches 281.10 tot en met 281.30 worden de vakken voor de gezinstoestand, de burgerlijke stand en het 
nummer van het paritair comité geschrapt. 

 

Validatieregels 

Voor de fiches 281.10 en 281.20 wordt het formaat van de percentages voor aandelenopties beschreven in 
sectie 4.2.3.2: Opmerkingen. 

 

Diversen 

Vanaf nu kunt u de attesten 281.71 voor giften genereren met de stand-alone applicatie BowConvert71. De 
mogelijkheid om via het Excel-bestand het XML-bestand voor giften te genereren blijft ook beschikbaar. U kunt 
de nieuwe toepassing terugvinden in de ‘Technische documentatie’ in de sectie ‘Giften’. Een handleiding is 
beschikbaar om de functionaliteiten van de toepassing in detail te beschrijven. 

 

  

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
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 BELCOTAX ON WEB 
 

De toepassing Belcotax-on-web is vooral bedoeld om de afzender de mogelijkheid te geven om de ingediende 
gegevens autonoom te beheren. Het biedt ook de mogelijkheid aan de schuldenaar om consultatietoegang te 
verkrijgen tot de gegevens die door een afzender in zijn naam werden ingediend.    
 
Eens geïdentificeerd met zijn elektronische handtekening zal de afzender toegang hebben tot de raadpleging, 
wijziging en annulering van alle gegevens die hij ingediend heeft bij de FOD via Belcotax. 
 

Noteer dat momenteel enkel de afzender van de originele verzending de gegevens van deze verzending 
kan raadplegen, wijzigen of annuleren. Let hierbij ook op, in het bijzonder bij de verzending van een 
bestand, dat in het veld <V0024_nationaalnr> (of 0.024) het KBO nummer vermeld staat van de 
afzender, hieronder verstaan wij het KBO nummer dat opgegeven werd bij de authenticatie  van de 
gebruiker.    
 

Er wordt nogmaals opgemerkt dat het TXT-formaat sedert het versturen van de inkomstengegevens 
2013 niet meer mogelijk is. 

 

Ten slotte kan de gebruiker nieuwe fiches online invullen en, indien hij dat wenst, een afdrukbare fiscale fiche 
(in PDF-formaat) opslaan op de eigen computer.  
 

  



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      11/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

 IDENTIFICATIEPROCEDURE 
 

De toegang tot de toepassing Belcotax-on-web gebeurt via rollen sinds inkomsten 2020. 

Het gebruik van de rollen voor Belcotax-on-web wordt beschreven op www.belcotaxonweb.be, rubriek ‘Hoe 
toegang krijgen tot Belcotax-on-web’. 

 

 GEBRUIKSAANWIJZING 
 

Een gebruiksaanwijzing voor de toepassing Belcotax-on-web en helpdemo’s voor specifieke functionaliteiten 
(ingave en correctie van fiches, opladen van certificaat, aanmaken rollen)  kunt u downloaden op volgend 
adres: www.belcotaxonweb.be, rubriek ‘Hoe BOW Gebruiken’ en ‘Technische documentatie’. Kijk zeker ook 
in de FAQ voor het antwoord op veel voorkomende vragen. 
  

http://www.belcotaxonweb.be/
http://www.belcotaxonweb.be/


 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      12/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

 CORRESPONDENTIE MET DE DIENST “BELCOTAX” 
 

 HERINNERING 
 

Als u vragen hebt, raadpleeg altijd eerst de rubriek FAQ die u vindt op www.belcotaxonweb.be. 
 

 E-MAIL 
 

U kan de dienst Belcotax contacteren per e-mail via belcotax@minfin.fed.be. 
 

 TELEFOON 
 

Voor alle vragen over de toepassing: Contactcenter Financiën : 0257/257.57 

 
 

  BRIEFWISSELING  
 
Graag ontvangen wij uw berichten via e-mail op volgend adres: belcotax@minfin.fed.be. 
 

 

 BELANGRIJKE HERINNERING 
 

Op volgende punten wordt speciaal de aandacht gevestigd: 
 

• Verplichting om 95% van de nationale nummers of BIS-nummers voor fysieke personen te behalen – 
uitgezonderd voor de attesten voor giften (281.71) en de fiches 281.00, 281.15, 281.30, 281.45, 
281.50, 281.60, 281.80, 281.91, 281.92, 281.93 en 281.99 of de fiches voor de Belgische niet-
inwoners 
 
Opgelet: de verplichting om 95% te behalen wil zeggen dat uw fiche kan behandeld worden 
door de FOD Financiën en dat die fiche wordt opgeslagen in onze database. Fiches die niet 
toegekend kunnen worden, worden pas later gecontroleerd. 
 
Voor de fiches 281.20 ‘bedrijfsleider’ is de vermelding van het nationaal nummer verplicht. Het 
ontbreken ervan leidt tot een weigering van de volledige verzending.  
 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de fiches 281.10 zonder nationaal nummer. Het ontbreken 
van het NN kan leiden tot een "omzeilbare fout". 
 

 
  

http://www.belcotaxonweb.be/
mailto:belcotax@minfin.fed.be
mailto:belcotax@minfin.fed.be
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Fiches 281.50 
 
In alle gevallen is de genieter van een fiche 281.50 een natuurlijk persoon óf een rechtspersoon. 

Deze verduidelijking is belangrijk voor de verkrijger van de vermelde bedragen.  Als hij een beroep uitoefent 
zoals advocaat of geneesheer, is het zeker aan te raden dat het KBO-nr. van die verkrijger wordt vermeld om 
elke verwarring te vermijden.  

 
• Als het gaat om een natuurlijk persoon moet u: 

 
o Ofwel zijn rijksregisternummer vermelden (deze vermelding is niet verplicht voor de 

fiches 281.50), 
o Ofwel zijn naam en voornaam en zijn volledig adres vermelden in de daartoe 

voorziene velden, 
o Ofwel zijn KBO-nummer vermelden in de zone 2.110. Deze vermelding is verplicht 

als de genieter-natuurlijk persoon een vrij beroep uitoefent of in een andere 
hoedanigheid een KBO-nummer bezit. Het KBO-nummer kan opgezocht worden in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl) 

 
• Als het gaat om een rechtspersoon, steeds zijn KBO-nummer vermelden. Er wordt geen 

enkele uitzondering toegestaan voor de Belgische rechtspersonen. Het KBO-nummer kan 
immers steeds teruggevonden worden via de Kruispuntbank van Ondernemingen en het 
handelsregister. (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl). 

 
• Voor de buitenlandse genieters de gegevens zo volledig mogelijk vermelden: naam en 

voornaam in aparte velden, naam van de onderneming, straat, nummer, postbus, 
buitenlandse postcode en land en indien gekend een buitenlands identificatienummer in de 
zone 2.109 (Fiscaal Identificatie Nummer in het buitenland).  

 

Graag wijzen wij u erop dat de administratie voor inkomstenjaar 2021 in het bijzonder aandacht zal 
besteden aan de correcte identificatie van de begunstigde voor de fiches 281. Indien van 
toepassing, zal de verzender uitgenodigd worden deze gegevens te corrigeren, annuleren, of de 
fiches vervolledigen waarvoor geen nationaal nummer kon worden teruggevonden op basis van 
de verzonden identificatiegegevens.  

 
  

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
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Fiches 281.00 
In alle gevallen is de genieter van een fiche 281.00 een natuurlijk persoon óf een rechtspersoon. 

 
• Als het gaat om een natuurlijk persoon moet u: 

 
o Ofwel zijn rijksregisternummer vermelden (deze vermelding is niet verplicht voor de 

fiches 281.00), 
o Ofwel zijn naam en voornaam en zijn volledig adres vermelden in de daartoe 

voorziene velden. 
 

• Voor een correcte identificatie van de begunstigde kan ook het KBO nummer van deze 
begunstigde vermeld worden in veld 2.110 indien zij daarover beschikken.   

 
• Als het gaat om een rechtspersoon, steeds zijn KBO-nummer vermelden. Er wordt geen 

enkele uitzondering toegestaan voor de Belgische rechtspersonen. Het KBO-nummer kan 
immers steeds teruggevonden worden via de Kruispuntbank van Ondernemingen en het 
handelsregister (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub). 

 
• Voor de buitenlandse genieters de gegevens zo volledig mogelijk vermelden: naam en 

voornaam in aparte velden, naam van de onderneming, straat, nummer, postbus, 
buitenlandse postcode en land en indien gekend een buitenlands identificatienummer in de 
zone 2.109 (Fiscaal Identificatie Nummer).  

 
 

Attesten 281.71 (giften) 
De nationale nummers van de natuurlijke personen is niet vereist echter: 
 

• Als het een natuurlijk persoon is: 
De namen en voornaam moeten ingevuld worden in de daarvoor voorziene gescheiden 
velden, alsmede het volledige adres van de schenker. 
Het nationaal nummer is niet verplicht maar mag worden ingevoerd als u daarover beschikt. 
 

• Als het een rechtspersoon is, wijst dat op een KBO-nummer: 
Het KBO-nummer van een Belgische onderneming kunt u altijd terugvinden via de 
Kruispuntbank van Ondernemingen en zelfstandigen. 
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl 
 
 

• Voor de buitenlandse schenkers moet de informatie ook zo volledig mogelijk zijn: naam, 
voornaam in het daarvoor voorziene vak, naam van de onderneming, … , straat, nummer, bus, 
stad, buitenlandse postcode en land.  

 
 

Gelieve bij afgifte van een attest aan de begunstigden, op dezelfde manier gebruik te maken van 
identiek dezelfde gegevens zoals in het ingediende attest: 

• Naam schuldenaar: a1011_naamnl1; a1012_naamnl2; a1027_naamfr1; a1028_naamfr2; 
a1032_naamde1; a1033_naamde2 

• Volgnummer attest: f2009_volgnummer 
• Bedrag van gift: f71_2060_bedragliberaliteit 

 
Op die manier kunnen de fiches beter gelinkt worden aan het juiste dossier. 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
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2. TOETREDINGSVOORWAARDEN 
 

 WIE KAN TOETREDEN ? 
 

Vennootschappen, verenigingen, privé-organisaties en instellingen, de overheid, openbare instellingen en 
organismen - in het algemeen, alle schuldenaars van inkomsten en alle instellingen die fiches of attesten 
uitreiken die opgenomen zijn in onderstaande lijst kunnen toetreden tot het Belcotax systeem voor hun eigen 
gegevens.  
Sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere rechtspersonen of organismen die door hun klanten 
daartoe gevolmachtigd zijn, kunnen toetreden voor de gegevens van hun klanten. 
 

 WELKE FICHES ? 
 

Beschrijving van de fiche Nummer 

Inlichtingen verzekeringsinstellingen 281.00 

Verzaking van de inning van de roerende voorheffing 281.01 

Lonen 281.10 

Pensioenen 281.11 

Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) 281.12 

Werkloosheidsuitkeringen 281.13 

Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen) 281.14 

Inkomsten uit pensioensparen  281.15 

Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid 281.16 

Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag 281.17 

Vervangingsinkomsten 281.18 

Bezoldigingen van bedrijfsleiders  281.20 

Terugbetaalde sommen / negatieve taksfiche (ATTEST 281.25) 281.25 

Inkomsten uit deeleconomie 281.29 

Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz.  281.30 

Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten en tijdelijke renten 281.40 

Auteursrechten en naburige rechten 281.45 

Parlementaire vergoedingen 281.49 

Commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, 
gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard  

281.50 

Overschrijvingen uitgevoerd in het kader van levensverzekering en 
pensioensparen 

281.60 

Leningen: aflossingen-intresten 281.61 
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Beschrijving van de fiche Nummer 

Levensverzekering 281.62 

Belastingvermindering rechtsbijstand  281.63 

Giften 281.71 

Monumenten onroerend erfgoed 281.72 

Belastingvermindering (EERSTE) Tax shelter “COVID-19” 281.77 

Vrijstelling Sociaal passief 281.78 

Vrijgestelde internationale pensioenen 281.79 

Wijkwerken (VL) of PWA-cheques (BR en WL) 281.80 

Dienstencheques 281.81 

Financiële verantwoordelijkheid (Reservefonds 
verzekeringsinstelling) 

281.82 

Belastingvermindering TWEEDE Tax Shelter “COVID-19” 281.83 

Microfinanciering  281.84 

Tax Shelter 281.85 

Kinderopvangkosten 281.86 

Verlies private Privak 281.87 

Tax Shelter Scale Up 281.88 

Terugbetaling sociale bijdragen zelfstandigen (*) 281.90 

Steunmaatregelen in het kader van het landbouwbeleid 281.92 

Inlichtingen openbare diensten (104OD)  281.93 

Inlichtingen openbare diensten - Gewesten, Gemeenschappen, 
Provincies, Gemeenten - COVID - steunmaatregelen, W 29.05.2020, 
art. 6 

281.99 

 

 WANNEER ? 
 

U kunt de geactualiseerde indieningstermijnen voor de fiches via de volgende link raadplegen: 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/indieningstermijnen-fiches 

De verzendingen van de fiches 281.01, 281.10 tot en met 281.30 (met uitzondering van de fiche 281.252), 
281.60 tot en met 281.71, de fiches 281.80 tot en met 281.82, alsook de fiche 281.86 moeten bij de 
Administratie toekomen ten laatste op 28 februari 2022. 
 
Voor de fiches 281.00, 281.77, 281.79 en 281.83 tot en met 281.88 (met uitzondering van de fiche 281.86) is 
de uiterste indieningsdatum vastgelegd op 30 maart 2022. 

 
2 Meer uitleg over het opstellen van een fiche 281.25 volgt later (terugvordering van bezoldigingen). 

 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/indieningstermijnen-fiches
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Voor de fiches 281.40 en 281.45 is de uiterste indieningsdatum vastgelegd op 30 april 2022. 

 

De fiches 281.50, 281.90, 281.93 en 281.99 moeten ten laatste toekomen op 29 juni 2022. 

 

De indieningstermijnen van de fiches zijn in de volgende tabel samengevat: 

 

Fiche / Attest Indieningstermijn 

Fiche 281.01 ten laatste op 28 februari 

Fiches 281.10 tot 281.30 (uitgezonderd 281.25) ten laatste op 28 februari 

Fiches 281.60 tot 281.71 ten laatste op 28 februari 

Fiches 281.80 tot 280.82 ten laatste op 28 februari 

Fiche 281.86 ten laatste op 28 februari 

Fiche 281.00, 281.77 en 281.79 ten laatste op 30 maart 

Fiches 281.83 tot 281.85 ten laatste op 30 maart 

Fiches 281.87 en 281.88 ten laatste op 30 maart 

Fiches 281.40 en 281.45 ten laatste op 30 april 

Fiches 281.50, 281.90, 281.93 en 281.99 ten laatste op 29 juni 

 

Voor de fiche 281.78 is het de afsluitingsdatum van het boekjaar die het jaar van de fiche bepaalt.   

Dien de fiches 281.78 in via Belcotax-on-web inkomsten 2021 als het boekjaar afgesloten wordt in het jaar 
2021 (tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 inbegrepen).  

Indieningstermijn  

De indieningstermijn van de fiches 281.78 hangt af van de afsluitingsdatum van het boekjaar.  

Voor de vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar wordt het boekjaar dat loopt van 1 januari 
2021 tot en met 31 december 2021 (aanslagjaar 2022) bedoeld.   

De indieningstermijn voor de fiches 281.78 komt overeen met de indieningstermijn voor de aangifte in de 
vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2022 (eventueel uitstel inbegrepen).  

Voor de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden betreft het de boekjaren afgesloten 
tussen 1 januari 2021 en 30 december 2021 (aanslagjaar 2021).  

Dien de fiches 281.78 in dit geval ten laatste in:   

• op 30 maart 2022   

https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/indieningstermijnen-aangiften
https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/indieningstermijnen-aangiften
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• of op de indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting,  
      aanslagjaar 2021 (eventueel toegestaan uitstel inbegrepen).   

Als de bestanden geweigerd worden bij de validering (zie hoofdstuk 5), kunnen vervangende bestanden 
ingediend worden. 
 

 HOE ? 
 
De indiening van gegevens kan gebeuren via de toepassing Belcotax on web, 

• ofwel door de fiches online in te vullen, 
• ofwel door een bestand te versturen via het Internet. 

 

 

 INDIENING DOOR ONLINE INVULLING 
 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-handleiding-per-codering.pps 

In het kader van Belcotax on web kunnen de fiscale fiches online ingevuld worden via de functie “Verzending 
per codering” van het hoofdmenu. 
 
Het oproepen van deze functie start een procedure voor de invoer van gegevens tijdens dewelke u de 
mogelijkheid heeft uw werk tussentijds te bewaren. Dat maakt  het mogelijk het ingeven te spreiden over 
meerdere dagen alvorens definitief te  verzenden.   
 
Het tussentijds bewaren betekent niet dat de gegevens ook effectief opgenomen zijn in de bestanden van de 
Administratie. Daarvoor dient u een definitieve verzending aan te maken (functie “verzenden” in het tabblad 
“Verzending”). U ontvangt vervolgens online een verzendingsnummer. De ontvangst van dat nummer betekent 
dat de verzending van de ingegeven gegevens correct verlopen is. 
 
Uw verzending maakt vervolgens het voorwerp uit van een ontvangstbevestiging per e-mail. Pas daarna 
worden uw gegevens verzonden voor verwerking. In elk geval ontvangt u binnen de 48 uur na de definitieve 
verzending per e-mail een verwerkingsbericht met het definitieve resultaat (aanvaard of geweigerd) van de 
verwerking. 
 
De laatste tussentijdse bewaring blijft beschikbaar voor een eventuele nieuwe sessie, op voorwaarde dat u 
niet expliciet de beëindiging van de sessie aangevraagd hebt en de gegevens nog niet succesvol verwerkt zijn 
(aanvaard). 
 
Op het moment van de definitieve verzending wordt automatisch een laatste bewaring uitgevoerd. Uw 
bewaarde gegevens zijn vervolgens niet meer toegankelijk. Ze worden opnieuw beschikbaar gesteld in het 
geval de verwerking tot een volledige weigering heeft geleid, om u zo de mogelijkheid te geven de nodige 
correcties uit te voeren. In het geval van aanvaarding worden de bewaarde gegevens automatisch gewist. 
 
Elke gebruiker (afzender) kan tegelijkertijd maar beschikken over één enkel bewaard bestand. U moet dus de 
definitieve aanvaarding van een bestand afwachten vooraleer u nieuwe gegevens kan ingeven. 
 

 

 INDIENING VAN EEN BESTAND VIA INTERNET 
 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-handleiding-per-bestand.pdf 

Een Belcotax bestand kan ingediend worden via Internet onder de vorm van een XML-bestand. De 
voorbereidingsfunctie vertaalt het bestand naar een gecodeerd formaat voor de verzending naar de server. 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/indieningstermijnen-aangiften
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-handleiding-per-codering.pps
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-handleiding-per-bestand.pdf
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De XSD bevat een beschrijving van het XML formaat die u kan downloaden op onze site 
www.belcotaxonweb.be onder ’Technische documentatie’. 
 

2.4.2.1 VOORBEREIDING VAN EEN VERZENDING 
 

Een versie van de voorbereidingsmodule (validatie/codering) is beschikbaar in de vorm van een 
offlinetoepassing die u kunt downloaden via de website https://financien.belgium.be/nl/E-
services/Belcotaxonweb/technische-documentatie     onder de rubriek ‘Technische documentatie’ 
(validatiemodule inkomsten 2021). 
 
U kunt ook rechtstreeks de ‘voorbereiding’ uitvoeren via de onlineapplicatie, zoals voorgaande jaren. De 
functies zijn identiek. 
 
Voer eerst de functie “Voorbereiding” uit via het menu Verzending of maak gebruik van de validatiemodule die 
u kunt downloaden op de website. Om de validatiemodule te kunnen gebruiken, moet u JAVA 8 op uw 
computer hebben. 
 
Deze voorbereiding bestaat uit een eerste validering van het bestand en een codering voor de verzending. De 
op dit niveau uitgevoerde valideringen zijn beknopte valideringen van het formaat en de samenhang van de 
gegevens. Drie types van anomalieën kunnen gevonden worden: 
 

• blokkerende fouten 
• “omzeilbare” fouten 
• waarschuwingen 

 
Voor alle gevallen waar er anomalieën gevonden worden, wordt er een rapport opgeslagen op uw harde schijf 
in de map die u op het scherm opgegeven hebt en waar zich uw .XML-bestand zich bevindt. 
 
In het geval van blokkerende fouten wordt het bestand niet omgezet in een gecodeerd Belcotax on web (BOW) 
formaat en kan het dus niet verzonden worden. 
 
In het geval van ‘omzeilbare fouten’ wordt het bestand in principe geweigerd. De codering en omzetting naar 
een verzendbaar bestand wordt nochtans wel uitgevoerd. De gebruiker zal echter uitgenodigd worden via e-
mail een vraag om opheffing van de problematische validering aan de dienst Belcotax te richten (naar 
belcotax@minfin.fed.be). Het bestand zal slechts verwerkt en aanvaard worden als deze dienst daarvoor de 
uitdrukkelijke toestemming geeft. 
 

Deze vraag moet het nummer van de verzending bevatten en alle elementen die nodig zijn om de FOD 
Financiën toe te laten een onderbouwde beslissing te nemen (met name een kopie van de foutenlijst).  
 
 

2.4.2.2 VERZENDING VAN EEN BESTAND 
 

Kies de functie “Verzending bestand” in het menu om toegang te krijgen tot de functie voor de verzending van 
het bestand. Zoek het te verzenden bestand in het gecodeerde formaat “BOW” op en klik op de knop 
“Verzenden” op het scherm. Als de zending succesvol opgeladen is, krijgt u als antwoord op het scherm een 
nummer van de verzending. Dat nummer krijgt u ook per mail via de ontvangstmelding en dient u te bewaren 
en te gebruiken voor alle latere contacten aangaande deze verzending. 
 
Voor alle bijkomende inlichtingen gelieve de gebruiksaanwijzing van Belcotax on web te raadplegen, die 
gedownload kan worden op: www.belcotaxonweb.be. 
 
 
 

http://www.belcotaxonweb.be/
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
mailto:belcotax@minfin.fed.be
http://www.belcotaxonweb.be/
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 PROCEDURE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
 

2.5.1 NUMMER VAN DE VERZENDING 
 

Als u een bestand verstuurt via het Internet (invulschermen of verzending van een bestand), wordt het nummer 
van de verzending op het scherm getoond. Dat nummer identificeert uw verzending op unieke wijze. De 
ontvangst van dat nummer is de bevestiging dat de transfer van de gegevens op de server correct verlopen 
is.  
 

2.5.2 ONTVANGSTMELDING 
 

Na ontvangst van het bestand, ongeacht de verzendingswijze, wordt een eerste controle uitgevoerd. In deze 
eerste fase zijn de valideringen identiek aan degene die uitgevoerd zijn in het valideringsprogramma dat 
toegankelijk is via de “validatiemodule” van Belcotax-on-web. Ze zijn erop gericht het formaat en de coherentie 
van de gegevens te controleren. Het resultaat is de verzending van een ontvangstmelding of van een bericht 
van weigering aan de afzender via e-mail. 
De status van het bestand is: 
 

• “Gevalideerd” als er geen omzeilbare fouten zijn gedetecteerd 
• “Wachten op autorisatie” als er wel omzeilbare fouten zijn gedetecteerd 
• “Geweigerd” als de omzeilbare fouten werden geweigerd door de Administratie.  

 

2.5.3 BERICHT VAN VERWERKING 
 
Als er geen enkele anomalie gevonden werd in de eerste fase, wordt het bestand onderworpen aan een 
tweede controle om volgende gebreken te detecteren: 
 

• foute KBO-nummers 
• dubbel gebruik 
• foute nummers sociaal secretariaat of niet erkende sociaal secretariaten 

(fiscale attesten voor giften 281.71) 
• afwezigheid van de correcte identificatie van een te verbeteren of te annuleren fiche 

 

Als deze tweede controle succesvol verloopt wordt het bestand definitief geladen in de databank van de 
Administratie. 
 
De status van het bestand is: 
 

• “Goedgekeurd” als er geen fouten zijn teruggevonden 
• “Validatie 3 OK” als het sociaal secretariaat of agentschap niet bevoegd is 
• “Geëxplodeerde fout” als het gaat om een dubbele aangifte of in het geval   

 dat er bij een correctie of een annulering geen originele fiche kon gevonden 
 worden  
 

In elk geval wordt u door middel van een “bericht van verwerking” op de hoogte gebracht van de definitieve 
resultaten (aanvaard of geweigerd) voor uw verzending. Dat bericht wordt u, binnen 48 uur na de verzending 
via Internet, per e-mail toegestuurd. Dit rapport vermeldt dus de goede afloop van de verwerking van het 
bestand door de Administratie. 
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Dit rapport is opgesteld in de taal aangeduid door de afzender. 

 
Als het vermelde resultaat “gevalideerd” is, is de totaliteit van de gegevens opgenomen in de databank van de 
FOD Financiën. Dat betekent niet dat de inhoud (de bedragen) van de fiches gevalideerd is vanuit fiscaal 
oogpunt. 
 
Als het uitgedrukte resultaat “bestand geweigerd” is, is geen enkel gegeven opgenomen in de databank van 
de FOD Financiën. 
 
Een verzending van een bestand via het web MOET ALTIJD gevolgd worden door een 
ontvangstmelding en een verwerkingsbericht. Als u na één week geen antwoord hebt gekregen, gelieve 
dan contact op te nemen met de dienst Belcotax. Zeker als de status op ‘wachten op laden’ of in ‘quarantaine’ 
staat. 
 
 

2.5.4 VERZENDING VAN HET ANTWOORD 
 

De verzending van de ontvangstmelding en van het verwerkingsbericht gebeurt UITSLUITEND naar het e-
mailadres dat vermeld is in het record “e-mailadres van de contactpersoon bij de afzender” (zone 0.023). 
Gelieve steeds goed te controleren dat het vermelde adres correct is en regelmatig geraadpleegd wordt. 
 
 

2.5.5 FOUTBOODSCHAPPEN 
 

Tijdens de conversie van het bestand kunnen bepaalde fouten opgemerkt worden. De eerste 100 fouten 
worden op het scherm weergegeven evenals in een foutenbestand met de naam error.txt dat op de PC van 
de gebruiker geplaatst wordt. Als het geen blokkerende fouten zijn, kan het bestand verzonden worden (na de 
transformatie in .bow) en de ontvangstbevestiging per mail zal in bijlage dezelfde foutenlijst bevatten. 
Structuur van de foutboodschap :  
 
vb:  Tag: Lijn: 5 kolom: 20, v0010_bestandtype : Het veld «v0010_Bestandtype » moet de vermelding 
Belcotax bevatten  
. 
*‘Lijn  :       geeft de lijn aan waarin de fout zich bevindt . 
*‘Kolom :   geeft de positie op de lijn.  
*‘Tag’ :       geeft de naam van het veld (v0010_bestandtype). 
*Vervolgens vindt u de beschrijving van de fout.  
 

 

 TEST-BESTANDEN 
 

De autonomie die de in Belcotax-on-web geïntegreerde valideringsmodule biedt, beperkt de noodzaak om 
voorafgaande testbestanden te versturen. 
     
Toch kan de gebruiker die geen toegang tot de toepassing heeft, de validatiemodule downloaden vanop de 
website http://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie 
 

 

 

http://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
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 FICHE BESTEMD VOOR DE GENIETER VAN DE INKOMSTEN. 
 

De verplichting om het officiële model te gebruiken voor de fiche bestemd voor de genieter vervalt en de 
toelating, gegeven door de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, om ervan af te wijken 
is niet meer verplicht. De fiche moet evenwel aan de verkrijger van de inkomsten toelaten zijn aangifte in de 
personenbelasting gemakkelijk in te vullen.   
 
Het gebruik van de officiële benaming van de inkomsten en van de conventionele codes, die ook voorkomen 
op de aangifte in de personenbelasting (vb. bedrijfsvoorheffing met code 286 op de fiche 281.10), is bijgevolg 
zeer belangrijk. De conventionele code moet bovendien vóór het bedrag worden afgedrukt omdat dit ook de 
volgorde is op de aangifte in de personenbelasting. 
 
Een afdruk van de fiches in PDF-formaat kan verkregen worden via de toepassing Belcotax-on-web. Ze 
kunnen enkel fiche per fiche afgedrukt worden na de ontvangst van het verwerkingsbericht (tweede e-mail, na 
de ontvangstmelding). 
 

 FICHES EN OPGAVEN OP PAPIER 
 

De indiening van papieren fiches wordt enkel aanvaard met een expliciete toelating toegekend door het 
Documentatiecentrum bevoegd voor uw regio (Aalst, Bergen, Brussel, of Eupen; of kantorengids: 
‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte bedrijfsvoorheffing - vragen’) in toepassing van de richtlijnen vermeld 
in het KB van 3 juni 2007 dat de verplichting invoert tot indiening van fiches via elektronische weg. 

 
Opgelet: Totaal verbod om ‘papieren’ fiches in te dienen ter verbetering van gegevens die via Belcotax zijn 
ingediend.  
 
Alle via het systeem Belcotax ingediende gegevens moeten via het systeem Belcotax verbeterd 
worden (via invulschermen of door de verzending van verbeterende bestanden). Verbeterende papieren 
fiches voor reeds ingediende Belcotax-bestanden zullen door het Documentatiecentrum niet aanvaard worden 
en dus teruggestuurd worden! 
 

 PROCEDURE VOOR VERBETERINGEN (CORRECTIES) 
 

Voorafgaandelijke opmerking: de wijzigingen en annuleringen van fiches gebeuren bij voorkeur vóór 1 
augustus. Vanaf 1 augustus geven deze acties aanleiding tot een waarschuwing wegens laattijdige verbetering 
(de omzeilbare fout werd opgeheven). 
 
Niettegenstaande deze waarschuwing zullen de verbeteringen automatisch verwerkt worden. Een 
vermindering in het bedrag van de bedrijfsvoorheffing zal echter nooit aanleiding geven tot een terugbetaling 
van bedrijfsvoorheffing aan de schuldenaar van de inkomsten. 
 
De gegevens ingediend via Belcotax-on-web kunnen enkel verbeterd en geannuleerd worden binnen de 
toepassing volgens de hierna vermelde methodes. 
 
Wat ook de gekozen methode is, de verbeteringen, de annuleringen en de toevoegingen worden altijd in 

uitgesteld relais verwerkt.  
 
In geval van twee opeenvolgende wijzigingen (met toevoegingen van fiches) aan eenzelfde verzending, dient 
u te wachten op het resultaat van de eerste verwerking alvorens de volgende te verzenden in het geval van 
encodering via de schermen. 
 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/contactpunten
https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
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 BESTAND MET “GEGROEPEERDE VERBETERINGEN” 
 

De verbeteringen van een eerdere verzending kunnen verzonden worden onder de vorm van een bestand dat 
enkel de te verbeteren fiches van die verzending bevat. 
 
U kunt op deze manier bestaande fiches wijzigen of annuleren en zelfs nieuwe fiches toevoegen. 
 
Om het verschil te kunnen maken tussen de verzendingen van “gegroepeerde verbeteringen” en gewone 
verzendingen, moet de waarde “1” ingevuld worden in de zone 0.025. 
 
Om de te verbeteren verzending te identificeren, moet het nummer van de verzending opgenomen zijn in zone 
0.026. Het te vermelden identificatienummer is vermeld in de ontvangstbevestiging van het originele bestand.  
De identificatie van de te verbeteren of te annuleren fiche gebeurt: 
 

• via het nummer van de fiche opgelegd door de FOD (281.xx + volgnummer – cfr. Zones 2.008 en 
2.009), 

• en indien ingevuld het nummer van de fiche bij de afzender (2.010). 
 

Een wijziging van de identiteit of het adres van de begunstigde wordt enkel aanvaard als het nationaal 
nummer in de originele verzending én in de verbeterende verzending vermeld werd. 
 
Voor de fiches die ingediend werden zonder nationaal nummer of met een foutief nationaal nummer 
kan u de identiteit of het adres van de genieter enkel wijzigen door de fiche te annuleren en een nieuwe 
fiche toe te voegen. 
 

U geeft de gewenste functie (verbetering, toevoeging of annulering) aan door de betreffende code op te nemen 
in de zone 2.028 (1, 2 of 3). 
 

OPGELET bij de volgorde hierbij: eerst annulering en dan toevoeging. 

 

Opmerking over de toevoeging van een fiche 

Belcotax-on-web biedt de mogelijkheid om een nieuwe fiche (bv 281.20) toe te voegen aan een aangifte die 
dat type fiche nog niet bevat (bv een aangifte met enkel fiches 281.10). Dat kan echter enkel indien de toe te 
voegen fiche tot dezelfde categorie (281.10 tot 281.50 uitgezonderd 281.29) behoort. 
 
Daarvoor moet het systeem voor dezelfde schuldenaar, binnen dezelfde verzending, één enkele aangifte 
kunnen vinden. Anders weet het systeem niet in welke aangifte de fiche moet toegevoegd worden. De 
toevoeging zal dan niet mogelijk zijn en de verzending zal geweigerd worden. 
 

Om problemen te vermijden bij het toevoegen van een fiche volgt u best volgende regels: 
• Ofwel moet één aangifte voor een schuldenaar alle fiches van dezelfde categorie (bv 281.10 tot 281.50 

uitgezonderd 281.29) bevatten in de originele verzending. 
• Ofwel moeten de verschillende aangiften met eenzelfde categorie van fiches voor eenzelfde 

schuldenaar ingediend worden in verschillende originele verzendingen. 
• Ofwel maakt u een onderscheid door het gebruik van het afdelingsnummer (zone 1.007). Met dit vrij 

te kiezen nummer maakt u een onderscheid tussen verschillende  (virtuele) afdelingen van dezelfde 
schuldenaar. Opgelet: bij correcties aan de originele aangiften moet u steeds ditzelfde 
afdelingsnummer vermelden.  

 

Deze opmerking geldt ook voor de online verbeteringen die hieronder besproken worden. 
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 ONLINE VERBETERINGEN 
 

In het hoofdmenu van Belcotax-on-web kiest u de functie “Fiches wijzigen – annuleren – toevoegen”. Door 
deze keuze start u de verbeteringssessie. Deze sessie wordt pas beëindigd als u de verbeterende verzending 
bevestigt of ze onderbreekt.  
 
De verwerkingstermijnen voor de verbeterende verzendingen (incl. online) zijn identiek aan deze voorzien voor 
de originele bestanden. 
 
Een helpdemo is beschikbaar op de website: 
  
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-toevoeging-annulering-wijziging-fiches.pps  
 

 

 ONLINE ANNULERING VAN EEN AANGIFTE OF EEN OPGAVE 
 

In bepaalde (uitzonderlijke) omstandigheden die de verbetering van het geheel van een aangifte of een opgave 
325 vereisen, is het soms verkiesbaar om de gehele aangifte of opgave te annuleren en een nieuw bestand 
in te dienen. Het is op die manier mogelijk om alle fiches te annuleren die opgenomen zijn in een aangifte of 
een opgave 325.  
  
In het hoofdmenu van Belcotax on web kiest u voor de functie “Opzoeken en bijwerken – Aangifte / Staten en 
totalen 325”. In de lijst van aangiften of opgaven kiest u het icoontje dat een vuilbak voorstelt in de lijn van de 
te annuleren aangifte of opgave.  
  
De annulering van een volledige verzending is enkel mogelijk door een tussenkomst van de dienst Belcotax 
op vraag van de afzender via belcotax@minfin.fed.be.  
 

 

 ANDERE DOCUMENTEN 
 

Bepaalde bewijsstukken betreffende individuele werknemers (vb. de afschriften van de speciale verklaringen 
276 Grens) dienen ter beschikking van de Administratie gehouden te worden bij de schuldenaar en voorgelegd 
te worden op vraag van de Administratie.  

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-toevoeging-annulering-wijziging-fiches.pps
mailto:belcotax@minfin.fed.be
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3. ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN EEN  
XML-BESTAND 

 

 ALGEMEEN 
 

In .xml bestanden moeten enkel de verplichte tags en de tags met beduidende inhoud opgenomen worden. 
De verplichte tags zijn vooral van het type ‘v00’, ‘a10’, ‘r80’ en ‘r90’ die respectievelijk de afzendergegevens, 
de schuldenaargegevens en de controletotalen bevatten.  
De tags beginnend met “f” zijn per type fiche specifiek.  
Eventuele verplichte velden worden per type fiche aangeduid in de technische beschrijving (zie punt 5.2). 
 

 

 ALFANUMERIEKE ZONES 
 

In deze zones kunnen enkel alfanumerieke tekens vermeld worden. Indien er geen betekenisvolle informatie 
is, worden deze zones leeg gelaten of worden de tags niet opgenomen. De inhoud van deze zones mag in 
geen geval het aantal posities overschrijden dat in de technische beschrijving vermeld is. U dient ook op te 
letten dat bij de aanmaak van xml bestanden speciale tekens (é, è, à, ë, ü, &, ‘, “,…) correct vertaald worden 
om problemen bij de verwerking te voorkomen. 
 
 
 

 NUMERIEKE ZONES 
 

In deze zones kunnen enkel numerieke tekens vermeld worden. Anders dan bij vlakke bestanden moeten 
deze zones niet volledig aangevuld worden met voorloopnullen. Enkel de betekenisvolle tekens volstaan. In 
de getekende zones moet het positief teken niet vermeld worden. Het gebruik van negatieve bedragen is niet 
toegestaan. Voor negatieve bedragen, bestaat er 1) specifieke daarvoor voorziene rubrieken waarbij het 
bedrag zonder minteken kan worden ingevuld en 2) de correctiefiche 281.25. Indien een correctie op de fiche 
vereist is, gelieve dan de stappen te volgen beschreven in deel 2.9 Procedure voor verbeteringen. 

 

 vb. 100 positief  = 100 
    0 (nul) =   0 
 

Verplichte numerieke velden moeten opgevuld worden met de gevraagde informatie of met “0” indien geen 
betekenisvolle informatie voorhanden is. 
Niet-verplichte numerieke velden moeten leeg blijven of niet opgenomen worden in het .xml bestand. 
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 STRUCTUUR VAN EEN BELCOTAX BESTAND IN.XML FORMAAT 
 

Een verzending bevat steeds één bestand afgesloten met een EOF (End Of File). 

 

De tags worden in de volgende structuur opgenomen : 
 

 

<Verzendingen> 

 <Verzending> 

  <Aangiften> 

   <Aangifte> 

    <Opgaven> 

     <Opgave32510> 

      <Fiche28110> 

      < \ Fiche28110> 

       … 

     < \ Opgave32510> 

     <Opgave32520> 

      <Fiche28120> 

      < \ Fiche28120> 

       … 

     < \ Opgave32520> 

      … 

    < \ Opgaven> 

   < \ Aangifte> 

  < \ Aangiften> 

 < \ Verzending> 

< \ Verzendingen> 

 

Slechts één deel “verzending” in een .XML-bestand is mogelijk. Meerdere aangiftes blijven mogelijk.  

 
Voor de gedetailleerde structuur van een .xml bestand verwijzen we u naar het bestand ‘belcotax-2021.xsd’ 
dat u kan downloaden op de ‘Technische documentatie’ pagina van www.belcotaxonweb.be. 
 

 

http://www.belcotaxonweb.be/
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4. RECORDBESCHRIJVING 
 

  BEGINRECORD VAN EEN VERZENDING (TAG V0 ...) 
 

 BESCHRIJVING VAN HET BEGINRECORD VAN EEN VERZENDING 
 

Dit record bevat de gemeenschappelijke gegevens van de Verzending. De identificatiegegevens van de 
afzender zijn essentieel en moeten altijd ingevuld worden, zelfs als de afzender de schuldenaar zelf is.  
 
Tabel 1 : V = VERPLICHTE ZONES , L = LENGTE,  T = TYPE 

V ZONE NR L T INHOUD 

X <v0002_inkomstenjaar /> 4 N het jaar van de inkomsten (=2021) 

X <v0010_bestandtype/> 8 AN de omschrijving "BELCOTAX" of “BELCOTST" 
naargelang het om een reële informatiedrager 
of om een test informatiedrager gaat 

X <v0011_aanmaakdatum/> 10 N de aanmaakdatum van het bestand “DD-MM-
JJJJ” (> 1/1/2022) 

 <v0012_sequentieelnr /> 4 N sequentiële nummering van de ‘fysische’ 
bestanden die toegezonden worden aan de 
Administratie van de Ondernemings- en 
Inkomensfiscaliteit (1 (één) voor het eerste 
bestand) 

 <v0013_hoofdkantoor /> 3 N het identificatienummer van het hoofdkantoor 
van het door de RSZ erkende sociaal 
secretariaat 

X <v0014_naam /> 41 AN de naam van de afzender 

X <v0015_adres /> 32 AN straat en nummer van de afzender 

X <v0016_postcode /> 4 N het postnummer van de afzender 

X <v0017_gemeente /> 27 AN de gemeente van de afzender 

X <v0018_telefoonnummer /> 12 AN het telefoonnr van de afzender 

 <v0019_faxnummer /> 12 AN het faxnr van de afzender 

 <v0020_identificatie /> 8 AN de identificatie van de verzending (vrij) 

X <v0021_contactpersoon /> 34 AN de naam van de contactpersoon bij de 
afzender 

X <v0022_taalcode /> 1 N de taalcode van de afzender  

1 = Nederlandstalig 

2 = Franstalig 

3 = Duitstalig 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      28/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

V ZONE NR L T INHOUD 

X <v0023_emailadres /> 44 AN e-mail adres van de contactpersoon bij de 
afzender 

X <v0024_nationaalnr /> 10 N ondernemingsnummer (KBO) van de 
afzender 

X <v0025_typeenvoi />              1 N 0=originele verzending                  

1= gegroepeerde verbeteringen 

 <v0026_referte /> 6 N identificatienummer van de te verbeteren 
verzending = "te herhalen nummer" vermeld 
op de ontvangstbevestiging van de 
oorspronkelijke verzending 

 

 <v0027_postcodebuitenl />   12 AN Buitenlandse postcode van de afzender 

 <v0028_landwoonplaats />    5 N landcode van de afzender 

 <v0030_nationaalnummer /> 11 N Nationaal nummer van de afzender natuurlijk 
persoon zonder KBO-nummer of NN van de 
gebruiker die de gegevens online moet 
kunnen raadplegen en bewerken bij de 
afzender 

 

(X) = verplichte zones 
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 OPMERKINGEN 
 

SEQUENTIËLE NUMMERING VAN DE FYSISCHE BESTANDEN (0.012) 
 
Het sequentieel nummer is sinds het inkomstenjaar 2009 een facultatieve zone. Er wordt geen rekening meer 
mee gehouden voor de volgorde van verwerking. De verzendingen worden verwerkt in de volgorde waarin ze 
ingediend worden. 
 

OPGELET: bepaalde verzendingen kunnen geblokkeerd blijven in de status “Wachten op autorisatie” omwille 
van omzeilbare fouten. In dergelijk geval zal de verwerking pas gebeuren na aanvaarding van uw bestand 
door de dienst Belcotax op basis van een mail met de verantwoording voor de fouten (zie 2.4.2 - omzeilbare 
fouten). 
 

IDENTIFICATIE VAN DE AFZENDER (0.014 tot 0.018) 
 
De identificatiezones van de afzender moeten steeds ingevuld worden door elke onderneming, instelling of 
organisatie die optreedt voor andere schuldenaars van inkomsten, zoals sociale secretariaten die optreden 
voor hun leden, zakenkantoren voor hun klanten, intercommunales voor de gemeenten, 
moedermaatschappijen voor hun dochtermaatschappijen, enz. en eveneens door de ondernemingen die 
optreden als afzender voor hun eigen gegevens. 
 
 
TAALCODE VAN DE AFZENDER (0.022) 
 
De taalcode van de afzender bepaalt de taal waarin de ontvangstmeldingen en de berichten van verwerking 
afgedrukt worden. 
 
 
E-MAILADRES VAN DE CONTACTPERSOON BIJ DE AFZENDER (0.023) 
 
De vermelding van het e-mail adres is verplicht. De ontvangstmelding en het resultaat van de verwerking 
worden UITSLUITEND naar dat adres verstuurd. 
 
Wanneer meerdere verzendingen voor éénzelfde afzender worden toegestuurd, is het aangewezen telkens 
hetzelfde e-mailadres in elke verzending te vermelden.  
 
 
IDENTIFICATIE VAN DE AFZENDER – ONDERNEMINGSNUMMER (0.024) 
 

Het ondernemingsnummer van de afzender moet ingevuld worden in de zone 0.024. 
 
Voor verdere informatie over het ondernemingsnummer zie hoofdstuk 1.1.5 Kruispuntbank Ondernemingen 
(KBO) - Ondernemingsnummer. 
 
Het in zone 0.024 op te nemen KBO-nummer moet hetzelfde KBO nummer zijn dat gebruikt werd bij de 
authenticatie. 
  
Als de KBO nummers verschillend zijn, wordt de zending wel verwerkt, maar kan de afzender de 
zending niet meer raadplegen of wijzigen.  
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TYPE VAN DE VERZENDING – NUMMER VAN DE VERZENDING (0.025 – 0.026) 
 
Er bestaan twee types van verzendingen: de gewone verzendingen en de verbeterende verzendingen. In geval 
van een verbeterende verzending moet het initiële nummer van de verzending vermeld worden (v0026_referte: 
identificatienummer van de te verbeteren zending). Als de verbeteringen betrekking hebben op fiches die het 
onderwerp uitmaakten van verschillende originele verzendingen, dient u meerdere verbeterende verzendingen 
aan te maken die verwijzen naar de originele verzendingen. 
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 BELCOTAX AANGIFTE 
 

 ALGEMEEN 
 

Een Verzending (<Verzending></Verzending>) kan meerdere “Belcotax aangiften” (verzameling van 
gegevens) omvatten. Per Belcotax aangifte kunnen slechts de gegevens van één enkele schuldenaar van 
inkomsten opgenomen worden. Enkel de velden met (x) zijn verplicht. 
 
Elke “Belcotax aangifte” (<Aangifte></Aangifte>) bestaat uit drie types records:  
 

a) het beginrecord (tag type ‘a1’) dat, als eerste record van een gegevensbestand, slechts éénmaal 
voorkomt en o.a. die gegevens bevat die gemeenschappelijk zijn aan al de gegevensrecords (record ‘2’) van 
de “Belcotax aangifte”; 
 

b) het gegevensrecord (tag ‘f2’) dat de gegevens bevat betreffende één fiche 281 en dat zovele malen 
voorkomt als er fiches zijn ; 
 

c) het eindrecord (tag ‘r8’) dat slechts éénmaal voorkomt, als laatste record van de “Belcotax aangifte”, 
en dat controlegegevens  bevat. 
 
De gegevensrecords (tag ‘f2’) zijn gerangschikt in stijgende orde op: 
 

• de identificatiecode van het record; 
• het inkomstenjaar; 
• de identificatie van de schuldenaar van de inkomsten; 
• het identificatienummer van de fiche (vb. 28110); 
• het nummer van de fiche van de verkrijger van de inkomsten. 

 

Het betreffen de eerste negen zones van het type ‘f2’. 
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 BEGINRECORD VAN DE BELCOTAX AANGIFTE (TAGS A1...) 
 

4.2.2.1 BESCHRIJVING VAN HET BEGINRECORD VAN EEN BELCOTAX 
AANGIFTE 

 

Tabel 2: V = VERPLICHTE ZONES , L = LENGTE,  T = TYPE 

V ZONE NR L T INHOUD 

X <a1002_inkomstenjaar /> 4 N het jaar van de inkomsten (=2021) 

 <a1003_gewestdirectie /> 2 N het nr. van de gewestelijke directie van de 
schuldenaar van de inkomsten  (niet meer 
gebruikt) 

 <a1004_ontvangkantoor /> 2  N het nr. van het ontvangkantoor van  de 
schuldenaar van de inkomsten (niet meer 
gebruikt)) 

X <a1005_registratienummer /> 10 N ondernemingsnummer (KBO) 

 <a1007_division /> 4 N het afdelingsnummer 

 <a1010_schrappingcode /> 1 N niet van toepassing 

X <a1011_naamnl1 /> 28 AN de naam van de schuldenaar van de inkomsten 
NL 

 <a1012_naamnl2 /> 31 AN de naam van de schuldenaar van de inkomsten 
(vervolg)  

X <a1013_adresnl /> 32 AN straatnaam en nummer van de schuldenaar 
van de inkomsten NL 

 <a1014_postcodebelgisch />   4 N Belgische postcode van de  schuldenaar van 
de inkomsten (alleen indien 1.016 = nul (= 
België); zo niet 1.026 gebruiken) 

X <a1015_gemeente /> 27 AN de gemeente van de schuldenaar van de 
inkomsten NL 

 <a1016_landwoonplaats /> 5 N de code van het land van de woonplaats van 
de schuldenaar van de inkomsten; nul indien 
België 

 <a1017_telefoonnummer /> 12 AN het telefoonnr. van de schuldenaar  

van de inkomsten 

 <a1018_faxnummer /> 12 AN het faxnr. van de schuldenaar van de 
inkomsten (niet meer gebruikt) 

 <a1019_contactpersoon /> 34 AN de naam van de contactpersoon bij de 
schuldenaar van de inkomsten 
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V ZONE NR L T INHOUD 

X <a1020_taalcode /> 1 N de taalcode van de zones 1.011 tot 1.013 en 
1.015 = 1 

1 = Nederlandstalig    

 <a1021_ontvangkantoor /> 34 AN de naam van het ontvangkantoor van de 
schuldenaar van de inkomsten 

 <a1022_naamtaxatiedienst /> 34 AN de naam van de taxatiedienst van de 
schuldenaar van de inkomsten 

 <a1023_taxatiedienst /> 4 N het nummer van de taxatiedienst van  

de schuldenaar van de inkomsten 

 <a1024_bijkantoor /> 3 N het identificatienummer van het bijkantoor van 
het door de RSZ erkende sociaal secretariaat 

 <a1025_aansluitingsnr /> 20 AN Het aansluitingsnummer van de schuldenaar 
van de inkomsten bij zijn afzender 

 <a1026_postcodebuitenl /> 12 AN het buitenlands postnummer van de 
schuldenaar van inkomsten (alleen indien 
1.016 niet gelijk is aan nul of 150 ; zoniet 1.014 
gebruiken)  

 <a1027_naamfr1 /> 28 AN de naam van de schuldenaar van de inkomsten 
in FR 

 <a1028_naamfr2 /> 31 AN de naam van de schuldenaar van de inkomsten 
(vervolg) in FR  

 <a1029_adresfr /> 32 AN straatnaam en nummer van de schuldenaar in 
FR 

 <a1030_gemeentefr /> 27 AN de gemeente van de schuldenaar van de 
inkomsten in FR 

 <a1031_taalfr /> 1 N de taalcode van de zones 1.027 tot 1.030 = 2 

2 = Frans 

 <a1032_naamde1 /> 28 AN de naam van de schuldenaar van de inkomsten 
in DE 

 <a1033_naamde2 /> 31 AN de naam van de schuldenaar van de inkomsten 
(vervolg) in DE 

 <a1034_adresde /> 32 AN straatnaam en nummer van de schuldenaar 
van de inkomsten in DE 

 <a1035_gemeentede /> 27 AN de gemeente van de schuldenaar van  

de inkomsten in DE 
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V ZONE NR L T INHOUD 

 <a1036_taalde /> 1 N de taalcode van de zones 1.032 tot 1.035 = 3 

3 = Duits 

 <a1037_nationaalnr /> 11 N het nationaal nummer van de schuldenaar van 
de inkomsten enkel als deze een natuurlijk 
persoon is. Het veld a1005_registratienummer 
is dus niet ingevuld. 

 <a1038_emailadres />  44 AN e-mail adres van de contactpersoon bij de 
schuldenaar van de inkomsten 

 

(X) = Verplichte zone behalve voor schuldenaar zonder KBO-nr => a1037 is verplicht 
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4.2.2.2 OPMERKINGEN 
 

GEWESTELIJKE DIRECTIE - ONTVANGKANTOOR (1.003 – 1.004: niet meer in gebruik) 
 
De vermelding van de codes van de gewestelijke directie en het ontvangkantoor is niet meer toegelaten.  
 

REGISTRATIENUMMER = ONDERNEMINGSNUMMER (1.005) 
 
Het registratienummer is het ondernemingsnummer. Dat is het nummer toegekend door de Kruispuntbank 
Ondernemingen (KBO).  
 
Voor verdere informatie over het ondernemingsnummer zie hoofdstuk 1.1.5 “Kruispuntbank Ondernemingen 
– Ondernemingsnummer”. 
 
Het gebruik van het juiste registratienummer is van essentieel belang. Het gebruik van een foutief 
registratienummer heeft immers tot gevolg dat het gegevensbestand geweigerd zal worden. 
 
Als de schuldenaar een natuurlijk persoon is die niet over een KBO-nummer beschikt, moet in het veld 
1.037 het nationaal nummer verplicht ingevuld worden en moet het veld 1.005 leeg blijven (xml).  
 
U mag de volgende nummers niet gebruiken om een schuldenaar van de inkomsten te identificeren: 
* het identificatienummer toegekend om toegang te krijgen tot Belcotax-on-web; 
* het identificatienummer toegekend voor de voorafbetalingen; 
* elk ander identificatienummer dat niet toegekend is door de Kruispuntbank van Ondernemingen of 
het rijksregister. 
 
OPGELET  
 
Als het gaat om fiches waarop bedrijfsvoorheffing vermeld is, is de vermelding van een KBO-nummer 
of een refertenummer van de Bedrijfsvoorheffing in de zone 1.005 verplicht om de link te kunnen maken 
met de aangiften in de bedrijfsvoorheffing (274). U moet steeds hetzelfde refertenummer gebruiken 
voor de indiening van de fiches als voor de aangiften BV. 
 
AFDELINGSNUMMER (1.007) 
 
De bedrijven die tot eenzelfde 'groep' behoren maar hun eigen wedde- en loonadministratie beheren en 
afzonderlijk toetreden tot het systeem BELCOTAX moeten zich identificeren met het registratienummer van 
de 'groep' (zie zone 1.005). Om evenwel als bedrijf geïdentificeerd te kunnen worden, moeten zij, naast dat 
registratienummer, tevens een afdelingsnummer opgeven.  
 
Dit afdelingsnummer is vrij te bepalen binnen een groep, moet specifiek zijn voor elk bedrijf van de groep en 
moet behouden worden voor al de gegevens die voor een bepaald jaar van aangifte ingediend worden.  
 
Het afdelingsnummer is eveneens belangrijk bij het schrappen of verbeteren van bestanden zoals hieronder 
beschreven. 
 

Wanneer een bestand geweigerd is omdat verschillende aangiften hetzelfde KBO-nr dragen en hetzelfde type 
fiche met dezelfde volgnummers bevatten, kan men het afdelingsnummer gebruiken om de weigering te 
omzeilen. 
 
OPGELET voor een slecht beheer van deze afdelingsnummers. 

 
LANDCODE (1.016) 
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Deze code stemt overeen met de landcode gebruikt door de RSZ (zie bijlage 1: lijst landcodes (RSZ) + code 
0 voor België). 

Het gebruik van de landcode 711 ‘Onbekend’ veroorzaakt een blokkerende fout. 

 
NUMMER TAXATIEDIENST - NAAM VAN DE TAXATIEDIENST (1.022 – 1.023) 
 
Niet verplicht veld. 
Het nummer van de taxatiedienst komt voor op de administratieve briefwisseling. Deze informatie is optioneel. 
Als ze niet gekend is, moet u de zone weglaten of leeg laten. 
 
NATIONAAL NUMMER SCHULDENAAR (1.037) 
 
In deze zone moet het nationaal nummer (11 posities) van de schuldenaar worden vermeld indien deze 
schuldenaar een natuurlijk persoon is en die niet beschikt over een KBO-nummer. De zone 1.005 blijft in dat 
geval leeg. In elk geval moet één van twee zones verplicht in gevuld worden. Ofwel de zone 1.037 of de zone 
1.005. 
 
Als de schuldenaar natuurlijk persoon zonder KBO-nummer echter in 2021 aangiften in de 
bedrijfsvoorheffing heeft ingediend, moet zijn identificatienummer inzake bedrijfsvoorheffing 
opgenomen worden in zone 1.005 en in 1.037 het nationaal nummer als natuurlijk persoon. 
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 GEGEVENSRECORD VAN DE “BELCOTAX-AANGIFTE” (TAGS F2...) 
 

4.2.3.1 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN EEN GEGEVENSRECORD (TAGS 
F2…) 

 

Dit recordtype kan opgesplitst worden in: 
• Een eerste deel dat elk record eenduidig definieert - de zones 2001 tot en met 2009. 
• Een tweede deel omvat een reeks zones waarvan de inhoud bepaald is - de zones 2010 tot en met 

2029. Het betreft een reeks gegevens die op elk type van de fiches 281.xx voorkomt. 
• Een derde deel omvat een reeks niet specifieke zones. D.w.z. een reeks zones waarvan de inhoud 

slechts kan  bepaald worden in functie van het identificatienummer van de fiche in de zone 2008. 
 
 

Tabel 3: V = VERPLICHTE ZONES , L = LENGTE,  T = TYPE 

V ZONE NR L T INHOUD 

X <f2002_inkomstenjaar /> 4 N het jaar van de inkomsten (=2021) 

 <f2003_gewestdirectie /> 2 N het nr. van de gewestelijke directie   

van de (niet meer gebruikt) 

 <f2004_ontvangkantoor /> 2 N het nr. van het ontvangkantoor van de 

schuldenaar van de inkomsten     
(niet meer gebruikt) 

X <f2005_registratienummer /> 10 N ondernemingsnummer (KBO) =  het 
registratienummer waaronder de schuldenaar 
van de inkomsten ingeschreven is bij de 
Administratie 

 <f2007_division /> 4 N het afdelingsnummer 

X <f2008_typefiche /> 5 N het identificatienummer van de fiche (vb. : 
28110) 

X <f2009_volgnummer /> 12 N het volgnummer van de fiche van de verkrijger                                            

 <f2010_referentie /> 20 AN de referentie van de verkrijger van de 
inkomsten bij de schuldenaar van de inkomsten 
of bij de afzender 

 <f2011_nationaalnr /> 11 N het nationaal nummer  of Bisnummer van de 
verkrijger (moet ingevuld zijn in minstens 95 % 
van de gevallen behalve voor de fiches 281.00, 
281.15, 281.30, 281.45, 281.50, 281.71, 
281.80, 281.91, 281.92, 281.93, 281.99 en de 
niet-inwoners) 

 <f2012_geboortedatum /> 10 N de geboortedatum onder de vorm DD-MM-JJJJ 
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V ZONE NR L T INHOUD 

X <f2013_naam /> 41 AN de naam van de verkrijger (geen 
aanspreektitels gebruiken : Mijnheer, 
Mevrouw, enz.) Zie opmerking hieronder.  

De voornaam moet vermeld worden in zone 
2114. 

X <f2015_adres /> 32 AN de straat en het nummer van de verkrijger 

X <f2016_postcodebelgisch /> 4 N het Belgisch postnummer van de verkrijger 
(alleen indien 2018 gelijk is aan nul (= België); 
zoniet de zone 2112 gebruiken) 

 <f2017_gemeente /> 27 AN de gemeente van de verkrijger 

 <f2018_landwoonplaats /> 5 N de code van het land van de woonplaats van 
de verkrijger van de inkomsten; nul indien 
België 

 <f2019_burgerlijkstand /> 1 N niet meer gebruikt 

 <f2020_echtgenote /> 2 N niet meer gebruikt  

 <f2021_aantalkinderen /> 2 N niet meer gebruikt 

 <f2022_anderentlaste /> 2 N niet meer gebruikt 

 <f2023_diverse /> 1 AN niet meer gebruikt 

 <f2024_echtgehandicapt /> 1 AN niet meer gebruikt 

 <f2026_verkrghandicap /> 1 AN niet meer gebruikt 

 <f2027_taalcode /> 1 N de taalcode van de verkrijger van de inkomsten 
: 

1 = Nederlandstalig 

2 = Franstalig 

3 = Duitstalig 

X <f2028_typetraitement /> 1 N aard van de fiche: 

0 = gewoon 

1 = wijziging 

2 = toevoeging 

3 = annulatie 
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V ZONE NR L T INHOUD 

X <f2029_enkelopgave325 /> 1 N de code 'enkel opgave 325' : 

0: fiche 281  

1: de gegevens zijn enkel opgenomen     in de 
opgave 325 (seizoensarbeid)                                

2: fiche 281 zonder beduidende     inhoud 

 <f2105_birthplace /> 27 AN Geboorteplaats 

 <f2112_buitenlandspostnummer/> 12 AN het buitenlands postnummer van de verkrijger 
(alleen indien 2018 niet gelijk is aan nul; zoniet 
2016 gebruiken) 

 <f2114_voornamen /> 15 AN voornaam van de verkrijger van  

de inkomsten                   

 <fxx_2059_totaalcontrole />     13 

 

NS controletotaal (totaal van de zones 2.060 tot en 
met 2.088). 

 

(X) = Verplichte zone 
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Voor alle ander tags, zie de detailbeschrijving van elk type fiche  

 

Algemene layout van de tags van de fiches : 

<fxx_2030_........ /> t.e.m. <fxx_2044_........ />    1 N 

<fxx_2045_........ />              3 AN 

<fxx_2046_........ /> t.e.m.  <fxx_2049_........ /      3 N 

<fxx_2050_........ /> t.e.m.  <fxx_2054_........ />    2 N  

<fxx_2055_........ />              10 DATE  

<fxx_2056_........ />              10 DATE  

<fxx_2057_........ />              4N 

<fxx_2058_........ />              4N 

<fxx_2059_........ /> t.e.m. <fxx_2088_...... />      13N 

<fxx_2089_........ /> t.e.m.  <fxx_2092_........ />   2N 

<fxx_2093_........ />              10 DATE 

<fxx_2094_........ />              2 N 

<fxx_2095_........ />              13 N  

<fxx_2096_........ />              2N  

<fxx_2097_........ />              13 N  

<fxx_2098_........ />              2N  

<fxx_2099_........ />              AN  

<fxx_2100_........ />              AN 

<fxx_2101_........ />              3 N  

<fxx_2102_........ />              AN  

<fxx_2103_........ />              AN  

<fxx_2104_........ />              2 N  

<fxx_2106_........ />              AN  

<fxx_2107_........ />              AN  

<fxx_2108_........ />              2 N  

<fxx_2109_........ />              AN  

<fxx_2110_........ />             13N 

<fxx_2111_........ />             13N 

<fxx_2113_........ />             13N 

<fxx_2115_........ />             13N 

<fxx_2116_........ />             13N 

<fxx_2117_........ />             13N 

<fxx_2118_........ />              4N 

<fxx_2119_........ /> t.e.m. <fxx_2138_........ />      13N 

<fxx_2139_........ />              AN  

<fxx_2140_........ />              AN  

<fxx_2141_........ />             13N  

<fxx_2142_........ />              4N 

<fxx_2143_........ />             13N  

<fxx_2144_........ />              10 DATE  

<fxx_2150_........ />              XML 

<fxx_2151_........ />              XML  

<fxx_2152_........ />              XML 

<fxx_2153_........ /> t.e.m. <fxx_2156_........ />       AN  

<fxx_2157_........ />              10 DATE  

<fxx_2158_........ />              10 DATE  

<fxx_2159_........ />              XML 

<fxx_2160_........ />              XML  

<fxx_2161_........ /> t.e.m. <fxx_2164_........ />  10 DATE  

<fxx_2165_........ />             13N  

<fxx_2166_........ />             13N  

<fxx_2167_........ /> t.e.m. <fxx_2170_........ />     4N  

<fxx_2171_........ /> t.e.m. <fxx_2175_........ />  10 DATE  

<fxx_2176_........ /> t.e.m. <fxx_2210_........ />     13N  
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4.2.3.2 OPMERKINGEN  
 

KEUZEZONES  
 
In de rubrieken waar een keuze uit meerdere opties moet gemaakt worden (bvb. de burgerlijke stand van de 
verkrijger van de inkomsten), moeten de overeenstemmende numerieke waarden worden ingevuld.  
 
Voor vermeldingen die supplementair dienen aangebracht te worden op een fiche (waarvoor dus geen 
specifieke rubriek is voorzien), wordt er gewerkt met een code (1 of 0) die aanduidt of de vermelding al dan 
niet van toepassing is. 
 
BEDRAGEN 
 
Alle velden in de brochure die bedragen bevatten dienen positief te zijn of nul. Een negatief getal is niet 
toegelaten.  
 
NATIONAAL NUMMER EN BISNUMMER (2011) 
 
Een juist nationaal nummer moet in deze zone worden vermeld. Bestanden die minder dan 95 % juiste 
nationale nummers bevatten worden geweigerd. 
 
Voor een natuurlijk persoon bestaat het nationaal nummer uit 11 cijfers (6 eerste = geboortedatum). Voor een 
rechtspersoon is het nationaal nummer het KBO-nummer bestaande uit 10 cijfers. 
 
Het BIS-nummer, een uniek nummer toegekend door de diensten van de Sociale Zekerheid aan alle natuurlijke 
personen aan wie geen nationaal nummer werd toegekend, mag ook in deze zone worden vermeld. (De 
structuur van het BIS-nummer is identiek aan die van het Nationaal Nummer.) 
 
Het nationaal nummer is niet verplicht voor de fiches 281.00, 281.15, 281.30, 281.45, 281.50, 281.71, 281.80, 
281.93 en 281.99. Voor die fiches moet de voornaam van de genieter gescheiden worden van de naam: de 
voornaam moet in de zone 2114 vermeld worden.  
 
Voor de fiches 281.45 en 281.50 is het KBO-nummer wel verplicht als de genieter een rechtspersoon is. 
Het kan opgezocht worden op de website van de Kruispuntbank voor Ondernemingen: 
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub . 
 
Fictieve nationale nummers worden geweigerd: een nationaal nummer of een BIS-nummer dat niet correct 
is, hoewel het opgebouwd is zodat het controlegetal aanvaard wordt (vb van het type 000000.097-97) 
veroorzaakt een blokkerende fout en de weigering van het volledige bestand. 
 
Als het nationaal nummer of BIS-nummer van de genieter niet gekend is, moet u de zone leeg laten en moet 
u de geboortedatum (zone 2012) en de voornaam van de genieter (zone 2114) meedelen.  
 
 
IDENTIFICATIE VAN DE GENIETER (2012 – 2018 en 2114) 
 
Voor het invullen van de identificatiegegevens van de genieter van de inkomsten in de zones 2012 tot 2018 
en 2114 van de gegevensrecords, is het verplicht de onderrichtingen van het ‘Bericht aan de werkgevers en 
andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing’, strikt na te leven.  
 

Voor wat betreft de fiches 281.60 tot 281.90 moet de term 'verkrijger' begrepen worden als 'pensioenspaarder', 
‘schenker’, ‘titularis’ of ‘gebruiker’, afhankelijk van het type van de fiche. 
 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub
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GEBOORTEDATUM (2.012)  
 
De geboortedatum moet onder de vorm DD-MM-JJJJ ingevoerd worden. De waarden 1 tot 31 voor de dag en 
van 1 tot 12 voor de maand. Voor buitenlandse genieters van wie de geboortedag en –maand onbekend zijn, 
mag niet enkel het jaar vermeld  worden. In dat geval laat u deze zone leeg.  
 

NAAM – VOORNAAM (2.013, 2.114) 
 
Het wordt ten stelligste aangeraden in de zone 2.013 enkel de naam van de verkrijger te vermelden. De 
voornaam moet vermeld worden in de zone 2.114. 
  
Deze splitsing is vereist wanneer het “nationaal nummer van de verkrijger” ontbreekt. Het ontbreken van de 
voornaam voor een genieter natuurlijk persoon veroorzaakt een omzeilbare fout (zie 2.4.2 voorbereiding van 
de verzending). 
 

ADRES IN HET BUITENLAND  
 
Voor de genieters van inkomsten die niet in België wonen, moet het volledige buitenlandse adres ingevuld 
worden met inbegrip van de buitenlandse postcode (zone 2112) en de gemeente (zone 2017).  
Indien de buitenlandse postcode niet gekend is, moet u één “0” in de zone plaatsen. 
 

LANDCODE - POSTCODE (2016, 2018, 2112) 
 
In zone 2018 moet de code vermeld worden van het land van verblijf en niet van het land van oorsprong. 
Dezelfde code gebruiken als de RSZ (cf. bijlage 1). 
 
Bij een buitenlands adres de postcode vermelden in zone 2112 en in de zone 2016 niet invullen. 
 
Het gebruik van de code ‘onbepaald’ (00711) veroorzaakt een blokkerende fout.  
 

FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER (FIN) (2.109) 
 
Het betreft een nummer, bestaande uit maximaal 20 posities, toegekend door de woonstaat van de genieter 
niet-inwoner. 
 

DOORLOPENDE NUMMERING VAN DE FICHES (2009) 
 
Zoals vermeld in het 'Bericht', moet er per schuldenaar en per type van fiche 281.xx doorlopend worden 
genummerd. Voor eenzelfde schuldenaar (geïdentificeerd door de zones 1003 tot 1007) moet elke fiche van 
hetzelfde type een verschillend volgnummer hebben. 
 
Teneinde de doorlopende nummering te kunnen aanhouden zonder de overeenkomst van de aan de 
administratie bezorgde nummering en de nummering van de aan de verkrijgers gezonden fiches te 
verstoren, mogen gegevensrecords zonder beduidende inhoud worden tussengevoegd. 
 
Deze records moeten voldoen aan volgende voorwaarden:  

• de zones 2.002, 2.005 tot 2.028 en 2.112 en 2.114 moeten ingevuld zijn; 
• de zone 2029 moet de waarde 2 bevatten. 
• de zones 2.030 tot 2.111 en 2.113 moeten leeg zijn of mogen enkel nullen (numerieke zones) of 

spaties (alfanumerieke zones) bevatten. 
 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      43/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

AARD VAN DE FICHE (2.028) 
 
Voor een gewone verzending bevat deze zone altijd de waarde “0”. 

Voor de procedure “gegroepeerde verbetering” kan de gewenste functie aangeduid worden: 
  1 = verbeterde fiche 
  2 = toegevoegde fiche 
  3 = geannuleerde fiche  
 

DE CODE 'ENKEL OPGAVE 325' (2.029) 
 
Sommige inkomsten of premies (bijvoorbeeld oogstlonen) die enkel in de opgaven 325.10, 325.40 of 325.45 
worden opgenomen, dienen eveneens in het systeem BELCOTAX te worden ingebracht via een 
gegevensrecord. Om een onderscheid te maken per gegevensrecord, duidt de code "enkel opgave 325" 
(2.029) aan of de gegevens al dan niet het voorwerp uitmaken van een individuele fiche of enkel vermeld 
worden om opgenomen te worden in de opgave 325.  
 
De waarde “2” duidt aan dat het gegevensrecord geen informatie bevat met een beduidende inhoud. Deze 
heeft enkel tot doel de doorlopende nummering te behouden (zie vorige opmerking) zonder de overeenkomst 
te verstoren tussen de aan de administratie bezorgde nummering en de nummering van de aan de  
begunstigden gezonden fiches. 
 

TERUGVORDERING VAN BEZOLDIGINGEN 
 
Een attest 281.25 moet gebruikt worden voor alle terugvorderingen van ten onrechte betaalde 
bedragen (openbare sector én privésector). Voor meer informatie, kunt u het bericht van schuldenaars 
raadplegen op Fisconet voor de fiche 281.25.   
 
EEN ATTEST 281.25 KAN IN GEEN GEVAL OPGEMAAKT WORDEN als de teveel betaalde sommen 
teruggevorderd worden tijdens het jaar waarin ze origineel uitbetaald werden en/of tot en met 31 juli 
van het jaar volgend op het inkomstenjaar. Tot en met  31.07.2022 en indien er reeds fiches opgesteld 
werden voor de betreffende, in 2021 betaalde, inkomsten zijn alleen de richtlijnen voor verbeterende 
fiches zoals hierboven vermeld, van toepassing. 
 
Ter herhaling: Het zal niet mogelijk zijn om bedragen met een minteken in te dienen.   
 

ZONES AANTAL DAGEN 
 
Indien op een fiche het aantal dagen moet worden opgegeven (vakantiegeld, werkloosheid,enz....), moet dit 
aantal worden afgerond op de eenheid. 
 

BEDRAGEN IN  EUROCENT 
 
De bedragen moeten uitgedrukt worden in eurocent. Derhalve mogen zij geen komma noch een decimaal 
punt bevatten. 
 
 Vb. 139,00 EUR ® 13900 
         46,63 EUR       ®   4663 
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ZONES OVERUREN  
 
In de zones 2.057, 2095, 2097, 2118, 2.110 en 2.142 moet het totaal aantal werkelijk gepresteerde overuren 
uitgedrukt worden in honderdsten van uren. Er dienen dus steeds twee decimalen vermeld te worden maar 
zonder gebruik te maken van een komma of een decimaal punt. 
 Vb. 1 overuur   ® 100 
        1 uur 45 min ® 175 
        10 uur 30 min ® 1050 
 

ZONES KILOMETERS 
 
In de zone 2058 moet het totaal aantal kilometers in gehele getallen worden uitgedrukt. Er dienen dus geen 2 
decimalen te worden vermeld.  

Vb. 100 km  ® 100 
 

ZONES DEELBEWIJZEN VAN EEN BELEGGINGSFONDS (281.60) 
 
In de fiche 281.60 moet in geval van de volledige overdracht in deelbewijzen van een beleggingsfonds in de 
zones 2.110 en 2.111 het totaal aantal overgedragen deelbewijzen uitgedrukt worden in duizendsten. Er 
dienen dus steeds drie decimalen vermeld te worden maar zonder gebruik te maken van een komma of 
een decimaal punt. 
 
 Vb. 1 deelbewijs   ® 1000 
        150 deelbewijzen  ® 150000 
        25,268 deelbewijzen ® 25268 
 

ZONE PERCENTAG(EN) AANDELENOPTIES 
 

In de fiches 281.10 en 281.20 heeft het percentage (tag 2.106) het volgende formaat: 

dd,dd(:dd,dd)* of leeg 

waarbij d een getal tussen 0 en 9 is 

 

Het percentage moet worden aangegeven met twee cijfers, gevolgd door twee cijfers na het decimaalteken. 
Wanneer er meerdere percentages zijn, moeten deze worden gescheiden door een dubbele punt (:). 

 

Voorbeelden:  

Leeg 

00,00 

23,00 

23,00:11,50 

23,00:11,50:00,00 
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VERANTWOORDINGSSTUKKEN VOOR VRIJGESTELDE INKOMSTEN (2035) 
 
De verantwoordingsstukken die de genieters van vrijgestelde inkomsten aan de schuldenaars overhandigd 
hebben ter verantwoording van de niet-inhouding van bedrijfsvoorheffing moeten niet doorgestuurd worden 
maar moeten ter beschikking gehouden worden van de Administratie.  
 

FXX_2059_TOTAALCONTROLE 

Controletotaal (totaal van de zones 2.060 tot en met 2.088) 

xx zijnde het type van de fiches. 
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4.2.3.3 GEGEVENSRECORD ” 281.00”  
 

FICHE 281.00                                       ZONE NR 

 

 
1. Volgnummer  .............................................................................................................................. 2.009 
 
2. Verkrijger van de inkomsten: 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaal nr. of KBO-nummer ............................................................................................ 2.011 
• KBO-nummer van een fysiek persoon (1 ........................................................................... 2.110 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN ..................................................................................... 2.109 
• Code “Aard van de verkrijger .............................................................................................. 2.030 

 1 = verkrijger is een natuurlijk persoon 
 2 = verkrijger is een rechtspersoon 
 

3. Naam en adres van de verzekeringsinstelling: 
• Naam …………………………………………………………………………………………..1.011-1.012 
• Straat en nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer  ............................................................................................................. 1.037 

   In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 

4. Aard 
 a) Herstelvergoedingen voor lichamelijke en/of materiële schade : ................................... 2.060 

    b) Gehele of gedeeltelijke schadeloosstelling van de gewaarborgde  
     wedden en lonen verschuldigd door de werkgever : ......................................................  2.061 
 c) Uitkeringen verzekeringscontracten type “ziekte of invaliditeit”  
     en “gewaarborgd inkomen” : ........................................................................................... 2.062 

 d) Andere: ...........................................................................................................................  
  Aard :  ....................................................................................................................... 2.099 
 Bedrag  ..................................................................................................................... 2.063 

Als het om een negatief bedrag gaat, vul dan het onderstaande veld in zonder het minteken: 
 Negatief bedrag ........................................................................................................  2.064 
 
5. Aanvullende inlichtingen:         2.102, 2.103,2.107 
 (vervolg)  ................................................................................................................................. 2.139, 2.140 
 

 

 

 

(1) Sinds 2009 hebben alle natuurlijke personen die een vrij beroep (advocaat, arts, kinesist,…)  
      uitoefenen een KBO-nummer ontvangen.  
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Tags Fiche 281.00 – XML 

<Fiche28100> 

   <f00_2030_aardverkrijger />  

   <f00_2059_totaalcontrole />  

   <f00_2060_herstelvergoedingen />  

   <f00_2061_schadeloosstelling />  

   <f00_2062_uitkeringenverzekering />  

   <f00_2063_anderebedrag />  

  <f00_2064_negativeamount/>  

   <f00_2099_andereaard />  

   <f00_2102_aanvullendeinlichtingen />  

   <f00_2109_fiscaalidentificat /> 

   <f00_2110_kbonbr /> 

</Fiche28100> 
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4.2.3.4 GEGEVENSRECORD ” 281.01”  
 

FICHE 281.01 Verzaking van de inning van de roerende voorheffing   ZONE NR 

 

Deze fiche vervangt de jaaropgave voor de verzaking van de inning van de RV ingevolge de 
artikelen 106, §1, 110, 2° en 5°, en 117, §11, KB/WIB92 

 
1. Volgnummer  ............................................................................................................................... 2.009 
 
2. Jaar van toekenning of betaling van de inkomsten ..................................................................... 2.002 
 
3. Benaming en adres van de bewaarder : 

• Ondernemingsnummer (KBO) ............................................................................................ 1.005 
• Naam ……………………………………………………………………………………….1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 
 
4. Identificatie van de bewaargevers 

• Aard van de bewaargever................................................................................................... 2.030 
                          1 : de bewaargever is een fysiek persoon 
                          2 : de bewaargever is een rechtspersoon 

• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO)1 ........................................................ 2.011 
• of geboortedatum ................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• KBO-nummer van een fysiek persoon 2 ............................................................................. 2.110 
• Naam .................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam ........................................................................................................................... 2.114 
• Straat en Nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Rechtsvorm van de onderneming ....................................................................................... 2.106 

 
 
5. Gegevens: 

• Bedrag van de met vrijstelling van roerende voorheffing betaalde of in rekening toegekende 
dividenden of interesten (in EUR) ....................................................................................... 2.061 

 
6. Nummer(s) van de openbaarbewaarstelling(en) waartoe de gedeponeerde effecten behoren . 2.099 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
1 Indien het om een rechtspersoon gaat, gelieve het KBO nr. te vermelden. Indien het om een natuurlijk   
  persoon gaat, gelieve het rijksregister nummer, of bij het ontbreken daarvan, de geboorteplaats en -datum   
  te vermelden. 
2 Alleen in te vullen indien de aanvragen een natuurlijk persoon is. 
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Tags Fiche 281.01 - XML  
   

<Fiche28101> 

<f01_2030_nature> 

<f01_2059_totaalcontrole /> 

<f01_2061_reductiebedrag /> 

<f01_2099_identificatieofrekeningnummer /> 

<f01_2106_legalform> 

<f01_2110_cbenumbernaturalperson> 

</Fiche28101> 
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4.2.3.5 GEGEVENSRECORD ” 281.10”  
 

FICHE 281.10                                        ZONE NR    
    

 
1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... 2.055 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... 2.056 
  
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO .......................................................... 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 

4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• de vermelding "-EX"  .......................................................................................................... 2.034 

     0(nul) : de vermelding is niet van toepassing 
     1        : de vermelding is van toepassing 

 

5. Gezinstoestand : 
•   Echtgenote of wettelijk samenwonende ........................................................................... 2.020 
•   Aantal kinderen  ................................................................................................................ 2.021 
•   Aantal anderen ten laste ................................................................................................... 2.022 
•   Diverse .............................................................................................................................. 2.023 
•   Echtgenote gehandicapt ................................................................................................... 2.024 
•   Verkrijger gehandicapt ...................................................................................................... 2.026 

 
6. Burgerlijke stand ....................................................................................................................... 2.019 
 
 
7. Nr. paritair comité  ..................................................................................................................... 2.100 
 
 
5. Identificatienummer 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 
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6. Bezoldigingen (andere dan bedoeld in 10, 11a en 12a) 

a) Bezoldigingen ..................................................................................................................... 2.060 
b) Voordelen van alle aard 

• bedrag  ......................................................................................................................... 2.076 
• aard  ............................................................................................................................. 2.099 

  A = lening  B = huisvesting  C = verwarming  
  D = Elektriciteit (géén verwarming)  E = voeding     

F = voertuig   G = Privé PC   H = PC Persoonlijke doeleinden I = internet
 J = tablet of mobiel K = telefoonabon. Z = andere voordelen   

   - de code dient links uitgelijnd te worden in de zone; 
   - moeten voor een verkrijger meerdere codes worden   
      vermeld dan dienen ze naast elkaar te worden geplaatst    (vb : ABC). 

c) Getrouwheidszegels  .......................................................................................................... 2.069 
d) Aandelenopties 

• Toegekend in 2021 ..................................................................................................... 2.082 
• Toegekend vóór 2021 ................................................................................................. 2.083 
• Percentages  ............................................................................................................... 2.106 

 Vermeld hier onder de vorm van commentaar de eventuele percentages die gediend hebben om het 
bedrag te bepalen van de voordelen van alle aard voortvloeiend uit de toekenning van de 
aandelenopties (*). 

(*) (Opgelet: voor het percentage formaat: zie 4.2.3.2 Opmerkingen)  
• opties toegekend door een buitenlandse vennootschap die niet over een vaste inrichting beschikt 

in België ...................................................................................................................... 2.039 
0 : niet van toepassing 
1 : buitenlandse vennootschap 

 
A. Totaal (2.060 + 2.076 + 2.069 + 2.082 + 2.083) ................................................ 250 .................. 2.062 
 
7.  Afzonderlijk belastbare inkomsten  

a) Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in 11b en 12b) .................... 251 .................. 2.063 
b) Achterstallen (andere dan bedoeld in 9b, 11c en 12c) .............................. 252 .................. 2.064 
c) Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in 11d en 12d)  

en inschakelingsvergoedingen .................................................................. 308 .................. 2.065 
d) Bezoldigingen van de maand december (Overheid)   ............................... 247 .................. 2.070 

 
 
8. Weerverletzegels .............................................................................................. 271 .................. 2.116 
 

9. Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen  

a) Voordelen  ................................................................................................. 242 .................. 2.117 
b) Achterstallen  ............................................................................................. 243 .................. 2.127 

 
 

10. Tegen 33% belastbaar: gelegenheidswerknemers in de  

       horecasector: ................................................................................................. 263 .................. 2.141 
 
 
11. Door sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten verkregen: 

a) Bezoldigingen ............................................................................................ 273 .................. 2.119 
b) Vervroegd vakantiegeld ............................................................................. 274 .................. 2.120 
c) Achterstallen .............................................................................................. 275 .................. 2.121 
d) Opzeggingsvergoedingen ......................................................................... 276 .................. 2.122 
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12. Door scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens  
      sportwedstrijden en door opleiders, trainers en begeleiders voor hun  
       activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkregen: 

a) Bezoldigingen ............................................................................................ 277 .................. 2.123 
b) Vervroegd vakantiegeld ............................................................................. 278 .................. 2.124 
c) Achterstallen .............................................................................................. 279 .................. 2.125 
d) Opzeggingsvergoedingen ......................................................................... 280 .................. 2.126 

 
 
13.  PRIVE-PC: Bedrag van de tussenkomst van de werkgever 240 ............... 2.130 
 
 
14.  Bijdragen in de reiskosten :                                

a) Openbaar gemeenschappelijk vervoer ............................................................................... 2.086 
b) Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: ......................................................................  2.087 

Individuele overeenkomst ter beschikking gehouden ............................................  2.040 
(1 = ja, 0 = niet van toepassing) 

c) Ander vervoermiddel ...........................................................................................................  2.088 
d) Mobiliteitsvergoeding “Cash for car” :  ................................................................................  2.176 

 
Totaal (2.086 + 2.087 + 2.088 + 2.176) .....................................................  254 ................. 2.077 

 

 

15. Impulsfonds  
      Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen door een 
      erkend huisarts om zich te vestigen in een ‘prioritaire’ zone ........................... 267 .................. 2.066 
 

 

16. Inhoudingen voor aanvullend pensioen  
a) Gewone bijdragen en premies ................................................................... 285 .................. 2.081 
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting  .................................. 283 .................. 2.072 

Kas  .....................................................................................................................................  2.102 
c) Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen  

voor werknemers ....................................................................................... 387 .................. 2.128 
Kas ......................................................................................................................................  2.103 

 

 

17. Voor vrijstelling in aanmerking komende bezoldigingen voor overuren in  
de horeca: 

a) Bij werkgevers zonder geregistreerd kassasysteem: 
1° Gewone bezoldigingen: ........................................................... 335 ..................  2.061 

 Aantal overuren ....................................................................... 336 ..................  2.167 
2°Achterstallen  ............................................................................ 337 .................. 2.111 

 Aantal overuren ....................................................................... 338 ..................  2.168 
 

b) bij werkgevers met een geregistreerd kassasysteem  
1° Gewone bezoldigingen: ........................................................... 395 .................. 2.143 

Aantal overuren ....................................................................... 396 ..................  2.169 
2°Achterstallen ............................................................................. 397 .................. 2.165 

Aantal overuren ....................................................................... 398 .................. 2.170 
 
 
 
 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      53/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

18. Overuren die recht geven op een overwerktoeslag  

a) Totaal aantal werkelijk gepresteerde overuren: 
1) die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 180 uren: 

a) in de bouwsector, met registratiesysteem ..................................... 305 ..................  2.142 
b) in andere gevallen 

- effectief gepresteerd tot en met 30.06.2021 .................. 312 .................. 2.132 
- effectief gepresteerd vanaf 01.07.2021 ......................... 313 .................. 2.118 

 
2) die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 360 uren (*)  ........... 317 ..................  2.110 
 

b) Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag voor overuren die recht geven op een vermindering 
van:  

- 66,81%  ............................................................................ 233 .................. 2.067 
Aantal uren (*)  ..........................................................................................  2.095 

- 57,75%  ............................................................................ 234 ..................  2.068 
Aantal uren (*)  ..........................................................................................  2.097 
(*) (Opgelet: overuren in honderdsten van uren: zie 4.2.3.2 Opmerkingen)  

 

19. Voor vrijstelling in aanmerking komende bezoldigingen voor vrijwillige overuren  
 

a) in 2021 gepresteerd in de strijd tegen COVID-19 en/of in het kader van het relanceplan 

1) Bezoldigingen:  

- voor overuren gepresteerd van 01.01.2021 tot en met 30.09.2021 bij werkgevers in cruciale 
sectoren: ................................................................................................................ 2.190 
- voor overuren gepresteerd van 01.07.2021 tot en met 31.12.2021 in het kader van het 
relanceplan ............................................................................................................ 2.191 
 

TOTAAL (2.190+2.191)...................................................................... 310 ..................  2.135 

2) Overuren:  

- van 01.01.2021 tot en met 30.09.2021 bij werkgevers in cruciale sectoren: ...... 2.192 
- van 01.07.2021 tot en met 31.12.2021 in het kader van het relanceplan: .......... 2.193 

 
TOTAAL (2.192+2.193)...................................................................... 311 .................. 2.194 
 

b) in 2020 gepresteerd in de strijd tegen COVID-19 bij werkgevers in kritieke sectoren en/of bij 
werkgevers in cruciale sectoren 

1) Bezoldigingen .................................................................................. 306 .................. 2.196 
2) Overuren, gepresteerd in 2020 en betaald in 2021......................... 307 .................. 2.195 
 

             (*) (Opgelet: overuren in honderdsten van uren: zie 4.2.3.2 Opmerkingen)  

 
20. Bedrijfsvoorheffing  

a) Berekend op inkomsten verkregen van de werkgever .......................................................  2.131 
b) Berekend op inkomsten verkregen van een buitenlandse verbonden vennootschap ...... 2.133 

 
Totaal ..................................................................................................................... 286 .................. 2.074 
 
 

21. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid ........................................... 287 .................. 2.075 
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22. Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst .................................... 290 .................. 2.041 
 0 (nul) : als niet van toepassing 
 1 : als van toepassing – vermelding “JA” 
 
 
23. Werkbonus:  .................................................................................................... 284 .................. 2.115 
 

24. Diverse inlichtingen 
a) Verplaatsingen met een rijwiel of speed pedelec 

• Km ............................................................................................................................... 2.058 
• Totale vergoeding  ...................................................................................................... 2.071 

b) Eigen kosten van de werkgever 
- Forfaitaire vergoedingen overeenkomstig ernstige normen ........ 2.031 

0 : niet van toepassing 
1 : JA 

- Forfaitaire vergoedingen niet overeenkomstig ernstige normen 
- Bedrag ......................................................................................... 2.078 
- Vergoedingen op basis van bewijsstukken ................................. 2.033 

0 : niet van toepassing 
1 : JA 

 
• De vermelding : TUSSENK./INTR. 

bedrag  ............................................................................................................................... 2.079 
 

• De vermelding : MOBILITEITSVERGOEDING 
Volledig bedrag betaald of toegekend   (Het belastbaar gedeelte moet begrepen zijn in de zone 2.060)
 ............................................................................................................................................ 2.084 
 

c) Fooien : 
• Code  ........................................................................................................................... 2.045 

00 : indien niet van toepassing 
01 : bezoldiging bestaat geheel uit fooien 
02 : bezoldiging bestaat hoofdzakelijk uit fooien 
03 : bezoldiging bestaat bijkomend uit fooien 

• Forfait SZ  ................................................................................................................... 2.113 
• Fooien: bedrag......................................................................................... 2.073 

d) Grensarbeiders 
aantal dagen gewerkt buiten de grenszone 
 .............................. Dagen ................................................................................... 2.090 

e) Vrijgestelde inkomsten verkregen in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst .... 2.166 
f) Winstpremie ........................................................................................................................ 2.177 
g) Mobiliteitsvergoeding ‘Cash for Car’ ................................................................................... 2.178 
g) Mobiliteitsbudget ................................................................................................................. 2.134 
h) Startbaanovereenkomst: compenserende toeslag ............................................................. 2.179 
i) Vrijwillige brandweerman, vrijwillige ambulancier voor prestaties geleverd in het kader van dringende 

geneeskundige hulpverlening en vrijwilliger bij de Civiele Bescherming: voor vrijstelling in 
aanmerking komende vergoedingen .................................................................................. 2.180 

j) Studentenjob3 

 
3 Dit zijn de inkomsten verkregen in het kader van een arbeidsovereenkomst als jobstudent. Deze inkomsten zijn reeds 
opgenomen in de andere vakken van deze fiche. U hoeft ze dus niet meer afzonderlijk aan te geven in uw aangifte in de 
personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners.  
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a. totale bedrag van alle bezoldigingen uit een studentenovereenkomst: ................ 2.136 
b. in 2021 betaalde welbepaalde bezoldigingen voor prestaties in het eerste t.e.m. het derde 

kwartaal van 2021 en/of voor prestaties in het tweede en vierde kwartaal van 2020 :
 ............................................................................................................................... 2.137 

k) Consumptiecheques ........................................................................................................... 2.138 
l) Coronapremie ..................................................................................................................... 2.198 

 

25. Bezoldigingen en andere voordelen ontvangen van een buitenlandse verbonden vennootschap 

a) Code 250 
1° Bezoldigingen, niet vermeld in 2°, 3°, 4° ........................................................................ 2.181 

2° Aandelen ........................................................................................................................ 2.182 

3° Bonussen, premies en aandelenopties .......................................................................... 2.183 

4° Andere voordelen van alle aard ..................................................................................... 2.184 

 

b) Andere codes: 
Code: .................................................................................................................................. 2.092 

Bedrag ................................................................................................................... 2.185 
Code: .................................................................................................................................. 2.094 

Bedrag  .................................................................................................................. 2.186 
Code: .................................................................................................................................. 2.096 

Bedrag  .................................................................................................................. 2.187 
Code: .................................................................................................................................. 2.098 

Bedrag  .................................................................................................................. 2.188 

 

26. Buitenlandse seizoenarbeider in de land- en tuinbouw onderworpen aan de bevrijdende 
bedrijfsvoorheffing ........................................................................................................................ 2.038 

0 = niet van toepassing 
1 = JA  
 

 

27. Buitendlands kaderlid of vorser ............................................................................................ 2.034 

0 = niet van toepassing 
1 = JA 
 
Detacheringsvergoeding ........................................................................................  ........................ 2.080 
 

Eventueel identificatie van het door de RSZ erkende Sociaal Secretariaat : 
• naam  ........................................................................................................................ 0.014 
• straat en nr./ bus  ..................................................................................................... 0.015 
• postcode ................................................................................................................... 0.016 
• gemeente  ................................................................................................................. 0.017 

 

• Vergoeding van terugbetaalde kosten aan verzekeringsinspecteurs   
(Administratieve circulaire van 19.03.1982 Ci. RH.241/315.785) ...................................... 2.037 

1 = categorie A 
2 = categorie B 
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• Voor ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het paritair  
comité van het bouwbedrijf nr. 124 

o De vermelding : DAGELIJKSE FORFAITAIRE BEZOLDIGING INHAAL-   ..........   VAKANTIE 
EINDE JAAR 
bedrag  ......................................................................................... 250 .................. 2.085 

(zie circulaire 30.12.1994, Ci.RH.244/467.376) 
Bulletin der belastingen 746 - februari 1995 

 

• Code ENKEL OPGAVE 325  .............................................................................................. 2.029 
0(nul) : de gegevens maken het voorwerp uit van een fiche 281.10 
1 : de gegevens maken niet het voorwerp uit van een fiche 281.10; 

Ze dienen enkel voor opname in de opgave 325.10. 
Deze Code mag ook worden gebruikt voor oogstlonen waarvoor de ingehouden BV bevrijdend is, 
m.a.w. oogstlonen betaald door landbouwers die forfaitair worden belast. 

 

• Code voor de vermelding van inwoners van Frankrijk die  
werkzaam zijn in België ...................................................................................................... 2.036 

0 : de vermelding is niet van toepassing 
1 : de vermelding : FRANSE GRENSARBEIDER 
2 : de vermelding : FRANSE GRENSARBEIDER VOOR SEIZOENSARBEID 

 
• bezoldigingen verkregen uit hoofde van een werkzaamheid  

aan boord van een koopvaardijschip door  ........................................................................ 2.042 
0 :de vermelding is niet van toepassing 
1 : zeeman ingeschreven op de poollijst 
2 : zeeman niet ingeschreven op de poollijst en inwoner van de  
 Europese Economische Ruimte 
3 : zeeman niet ingeschreven op de poollijst en geen inwoner van de Europese 

Economische Ruimte 
          (zie art. 248, § 1, WIB’92) 

 

• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing  
ter beschikking gehouden van de Administratie  ................................................................ 2.035 

0 : Niet van toepassing 
1 : van toepassing 

 

Tags Fiche 281.10 - XML 

     

<Fiche28110> 

   <f10_2031_compensationwithstandards/>  

<f10_2033_gehtewerkgesteld> 

<f10_2033_compensationwithdocuments/>  

   <f10_2034_ex />  

   <f10_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f10_2036_inwonersdeenfr />  

   <f10_2037_vergoedingkosten />  

   <f10_2039_optiebuitvennoots />  
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   <f10_2038_seasonalworker/> 

   <f10_2040_individualconvention />  

   <f10_2041_overheidspersoneel />  

   <f10_2042_sailorcode /> 

   <f10_2045_code />  

   <f10_2055_datumvanindienstt />  

   <f10_2056_datumvanvertrek />  

<f10_2057_volontarysuplmentaryhourscovid/>  

   <f10_2058_km />  

   <f10_2059_totaalcontrole />  

   <f10_2060_gewonebezoldiginge />  

   <f10_2061_bedragoveruren300horeca />  

   <f10_2062_totaal />  

   <f10_2063_vervroegdvakantieg />  

   <f10_2064_afzbelachterstall />  

   <f10_2065_opzeggingsreclasseringsverg />   

   <f10_2066_impulsfund />   

   <f10_2067_rechtvermindering66_81 />  

   <f10_2068_rechtvermindering57_75 />  

   <f10_2069_fidelitystamps />  

   <f10_2070_decemberremuneration /> 

   <f10_2071_totalevergoeding />  

   <f10_2072_pensioentoezetting />  

<f10_2073_tipamount/> 

   <f10_2074_bedrijfsvoorheffing />  

   <f10_2075_bijzonderbijdrage />  

   <f10_2076_voordelenaardbedrag />  

   <f10_2077_totaal />  

   <f10_2078_compensationamountwithoutstandards/>  

   <f10_2079_tussenkomstintr />  

   <f10_2080_detacheringsvergoed />  

   <f10_2081_gewonebijdragenenpremies />  

   <f10_2082_bedrag />  
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   <f10_2083_bedrag />  

   <f10_2084_mobiliteitsvergoedi />  

   <f10_2085_forfbezoldiging />  

   <f10_2086_openbaargemeenschap />  

   <f10_2087_bedrag />  

   <f10_2088_andervervoermiddel />  

   <f10_2090_outborderdays /> 

<f10_2092_othercode1/>  

<f10_2094_othercode2/>  

   <f10_2095_aantaluren />  

<f10_2096_othercode3/>  

    <f10_2097_aantaluren />  

<f10_2098_othercode4/>  

   <f10_2099_aard />  

   <f10_2100_nrparitaircomite />  

   <f10_2101_percentages/> 

    <f10_2102_kas/>  

      <f10_2103_kasvrijaanvullendpensioen />  

   <f10_2106_percentages/> 

    <f10_2109_fiscaalidentificat />  

<f10_2110_aantaloveruren360 /> 

    <f10_2111_achterstalloveruren300horeca /> 

<f10_2113_forfaitrsz />  

<f10_2115_bonus /> 

   <f10_2116_badweatherstamps />  

   <f10_2117_nonrecurrentadvantages />  

   <f10_2118_aantaloveruren />  

<f10_2118_amountovertime180secondsemester/> 

   <f10_2119_sportremuneration />  

   <f10_2120_sportvacancysavings />  

   <f10_2121_sportoutdated />  

   <f10_2122_sportindemnificationofretraction />  

   <f10_2123_managerremuneration />  
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   <f10_2124_managervacancysavings />  

   <f10_2125_manageroutdated />  

   <f10_2126_managerindemnificationofretraction /> 

 <f10_2127_nonrecurrentadvantagesoutdated /> 

      <f10_2128_vrijaanvullendpensioenwerknemers />  

      <f10_2129_totaaloverwerktoeslag />  

    <f10_2130_privatepc /> 

      <f10_2131_bedrijfsvoorheffingvanwerkgever /> 

 <f10_2132_studenthours> 

<f10_2132_amountovertime180firstsemester> 

 <f10_2133_bedrijfsvoorheffingbuitenlvenverbondenwerkgever />  

      <f10_2134_totaalbedragmobiliteitsbudget />  

<f10_2135_amountpaidforvolontarysuplementaryhourscovid/>  

<f10_2136_amountcontractofstudent/>  

<f10_2137_amountstudent2020oruntilthirdquarter2021/>  

<f10_2138_chequesofconsumptions/>  

<f10_2141_occasionalworkhoreca /> 

<f10_2142_aantaloveruren180 /> 

    <f10_2143_bedragoveruren360horeca /> 

    <f10_2165_achterstalloveruren360horeca /> 

    <f10_2166_flexi_job /> 

<f10_2167_aantaloveruren300horeca /> <f10_2168_achterstallaantaloveruren300horeca /> 

<f10_2169_aantaloveruren360horeca /> 

<f10_2170_achterstallaantaloveruren360horeca /> 

<f10_2176_cashforcar /> 

<f10_2177_winstpremies /> 

<f10_2178_cashforcartotaal /> 

<f10_2179_startersjob /> 

<f10_2180_onkostenbrandweerenambulanciers /> 

<f10_2181_remunerationetrang />  

<f10_2182_aandelenetrang />  

<f10_2183_bonuspremieoaandelenoptiesetrang />  

<f10_2184_anderevaaetrang />  
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<f10_2185_amountother1 /> 

<f10_2186_amountother2 /> 

<f10_2187_amountother3 /> 

<f10_2188_amountother4 /> 

<f10_2190_covidovertimeremunerationfirstsemester/> 

<f10_2191_covidovertimeremunerationsecondsemester/> 

<f10_2192_covidovertimehoursfirstsemester/> 

<f10_2193_covidovertimehourssecondsemester/> 

<f10_2194_covidovertimehourstotal/>  

<f10_2195_covidovertimehours2020/> 

<f10_2196_covidovertimeremuneration2020/> 

<f10_2198_coronabonus/> 

</Fiche28110> 
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4.2.3.6 GEGEVENSRECORD ” 281.11”  
 

FICHE 281.11                                                                                                                         ZONE NR 
    

 
1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... Nihil 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO) ......................................................... 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 

5. Gezinstoestand : 
•   Echtgenote of wettelijk samenwonende ........................................................................... 2.020 
•   Aantal kinderen  ................................................................................................................ 2.021 
•   Aantal anderen ten laste ................................................................................................... 2.022 
•   Diverse .............................................................................................................................. 2.023 
•   Echtgenote gehandicapt ................................................................................................... 2.024 
•   Verkrijger gehandicapt ...................................................................................................... 2.026 

   
6. Burgerlijke stand ....................................................................................................................... 2.019 
 
7. Nr. paritair comité  ..................................................................................................................... Nihil 
 
5. Identificatienummer 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 
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6. Pensioenen, renten en andere toelagen  
a) Wettelijk pensioen verkregen vanaf de wettelijke 

pensioenleeftijd  ......................................................................................... 228 .................. 2.060 
 

b) Overlevingspensioen en overgangsuitkering  ........................................... 229 .................. 2.074 
 

c) Ander pensioen  
• Pensioen, rente en ermede gelijkgestelde toelage ................................................  2.075 
• Kapitaal, afkoopwaarde en toelagen in kapitaal, niet omzetbaar  

in rente noch afzonderlijk belastbaar .....................................................................  2.061 
• Voordelen van alle aard   

- bedrag  ......................................................................................................  2.067 
- aard  ..........................................................................................................  2.099 

A = lening     B = huisvesting    C = verwarming  
D = elektriciteit (géén verwarming) 
E = voeding  F = voertuig   
H= PC (persoonlijke doeleinden) I = internetaansluiting 
J = tablet/mobiele telefoon (persoonlijke doeleinden) 
K = telefoonabonnement Z = andere voordelen 

o de code dient links gelijnd te worden in de zone    
o meerdere codes voor één verkrijger moeten  

naast mekaar te worden geplaatst (vb : ABC)   
 

Totaal (2.075 + 2.061 + 2.067)  ....................................................  211 ................. 2.076  
  

 

7. Afzonderlijk belastbare pensioenen, renten en andere toelagen 
a) Achterstallen: 

• Wettelijk pensioen, verkregen vanaf de wettelijke  
pensioenleeftijd  ............................................................................ 230 .................. 2.063  

• Overlevingspensioen en overgangsuitkering ................................ 231 .................. 2.077  
• Ander pensioen  ............................................................................ 212 .................. 2.078  

 
b) Pensioenen van de maand december (Overheid):  

• Wettelijk pensioen, verkregen vanaf de wettelijke  
pensioenleeftijd ............................................................................. 314 .................. 2.085 

• Overlevingspensioen en overgangsuitkering ................................ 315 .................. 2.086 
• Ander pensioen ............................................................................. 316 .................. 2.087 

 

 

8. Kapitalen, afkoopwaarden en andere toelagen in kapitaal die afzonderlijk belastbaar zijn tegen  
a) 33 %........................................................................................................... 213 .................. 2.069  

 
b) 20 % .......................................................................................................... 245 .................. 2.083 

 
c) 18 %........................................................................................................... 253 .................. 2.084 

 
d) 16,5 %  

• gekapitaliseerde waarde van het wettelijk pensioen, 
verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd  ............................... 232 .................. 2.064  

• gekapitaliseerde waarde van het overlevingspensioen .................. 237 .................. 2.079 
• andere  ............................................................................................ 214 .................. 2.080  
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e) 10%  
• Gevormd door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming .................. 2.071   
• Andere………………………………………………………………………………………2.072 

 
Totaal (2.071 + 2.072) ..................................................................... 215 .................. 2.070 

 

 

 9. Omzettingsrente van kapitalen, afkoopwaarden en andere toelagen in kapitaal (zie vak 14)  
        ......................................................................................................................... 216 .................. 2.065 
  

 

10. Bedrijfsvoorheffing  
a) Eenmalige taks  ..................................................................................................................  2.081 
b) Bedrijfsvoorheffing  .............................................................................................................  2.082 
 
TOTAAL  .......................................................................................................... 225 .................. 2.066 

 

 

11. Kapitalen, afkoopwaarden en andere toelagen in kapitaal die tegen de  omzettings- rente  
       belastbaar zijn 

a) Datum van betaling of toekenning  .....................................................................................  2.055 
b) Berekeningsgrondslag van de omzettingsrente: 

• Voortvloeiend uit de omzetting van kapitalen ten belope van 80%. 2.073  
• Andere  .....................................................................................................................  2.068 

  

 

12. Diverse inlichtingen: 

a) Type wettelijk pensioen ...................................................................................................... 2.030 
0 = Niet van toepassing 
1 = Pensioen van een statutair ambtenaar 
2 = Pensioen van een werknemer, zelfstandige of contractueel ambtenaar  

 

Pensioennummer:  ............................................................................................................. 2.103 

 
b) Nr. van het verzekeringscontract ........................................................................................ 2.100 

 
 

• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing  
ter beschikking gehouden van de Administratie  ................................................................  2.035 

0 = Niet van toepassing 
1 = van toepassing 

 

• Gepensioneerde die buitenlandse voordelen geniet ..........................................................  2.032 
(zone voor de Rijksdienst der Pensioenen) 

0 = Niet van toepassing 
1 = Geniet buitenlandse voordelen 
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Tags Fiche 281.11 - XML 

  

<Fiche28111> 

      <f11_2030_typepensioen /> 

   <f11_2032_buitvoordelen />  

   <f11_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f11_2037_ignoreconversionrent />  

   <f11_2055_datumvanbetaling />  

   <f11_2059_totaalcontrole />  

   <f11_2060_wettelijkpensioen />  

   <f11_2061_kapitaalafkoopwaarde />  

   <f11_2063_wettelijkpensioen />  

   <f11_2064_165pct_wettelijkpensioen />  

  <f11_2065_omzettingsrente />  

   <f11_2066_bedrijfsvoorheffing />  

   <f11_2067_voordelenaardbedrag />  

   <f11_2068_andere />  

   <f11_2069_33pct />  

   <f11_2070_totaal10pct />  

   <f11_2071_gevormddoorbijdragen />  

   <f11_2072_andere />  

   <f11_2073_beperkttot80 />  

   <f11_2074_overlevingspensioen />  

   <f11_2075_pensioenrente />  

   <f11_2076_totaal />  

   <f11_2077_overlevingspensioen />  

   <f11_2078_anderpensioen />  

   <f11_2079_165pct_overlevingspensioen />  

   <f11_2080_165pct_andere />  

    <f11_2081_bedrijfsvoorheffingeenmaligetaks /> 

    <f11_2082_bedrijfsvoorheffingeandere /> 

<f11_2083_20pct /> 

   <f11_2084_18pct /> 

 <f11_2085_wettelijkpensioenoverheiddec /> 
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 <f11_2086_overleveingspensioenoverheiddec /> 

 <f11_2087_anderpensioenoverheiddec /> 

   <f11_2099_aard />  

   <f11_2100_contractofbrevet /> 

      <f11_2103_pensioennummer /> 

   <f11_2109_fiscaalidentificat />  

</Fiche28111> 
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4.2.3.7 GEGEVENSRECORD ” 281.12”  
 

FICHE 281.12                                                                                                                          ZONE NR 
    

 
1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... Nihil 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
 5. Gezinstoestand : 

• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diversen .............................................................................................................................. Nihil 
• Gehandicapte echtgenoot ..................................................................................................  Nihil 
• Andere gehandicapten  ......................................................................................................  Nihil 
• Gehandicapte begunstigden ............................................................................................... Nihil 

                                  
 6. Burgerlijke stand ...................................................................................................................... Nihil 
 
 7. Nr. paritaire comité ...................................................................................................................  Nihil 
 
 5. Identificatienummer : 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 

 
6. Aantal dagen :  ........................................................................................................................... 2.089 
 

7. Wettelijke uitkeringen: ..................................................................................... 266 .................. 2.060 
 

8. Afzonderlijk belastbare achterstallen:  .......................................................... 268 .................. 2.061 
 

9. Wettelijke uitkeringen van de maand december (Overheid): ……………...303 .................... 2.065 
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10. NEGATIEF saldo: .....................................................................................................................  2.062 
Dit veld moet een positieve inhoud hebben 

 

11. Bedrijfsvoorheffing:  ...................................................................................... 286 .................. 2.063 
 

12. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid  .......................................... 287 .................. 2.064 
 

13. INV. R.I.Z.I.V. 66 pct. op 1.1.2022 ............................................................................................  2.030 
     1 = ja 
               0 = neen 
 
      Referentienummer U.I.  ........................................................................................................... 2.099 

Hoewel bedoeld om het inschrijvingsnummer van de begunstigde bij de schuldenaar  
van de inkomsten te vermelden, mag deze zone ook gebruikt worden voor commentaar.  
Men kan hier eventueel andere nuttige informatie vermelden, bv “Disponibiliteit” 

• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing ter  
beschikking gehouden van de Administratie  .......................................................................... 2.035 

0 = Niet van toepassing 
1 = Van toepassing 

 

 

Tags Fiche 281.12 – XML 

<Fiche28112> 

     <f12_2030_invalid /> 

   <f12_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f12_2059_totaalcontrole />  

   <f12_2060_uitkeringen />  

   <f12_2061_afzbelachterstall />  

   <f12_2062_negatiefsaldo />  

   <f12_2063_bedrijfsvoorheffing />  

   <f12_2064_bijzonderbijdrage /> 

    <f12_2065_decembercompensation /> 

   <f12_2089_aantaldagen />  

   <f12_2099_referentienummerui />  

   <f12_2109_fiscaalidentificat />  

</Fiche28112> 
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4.2.3.8 GEGEVENSRECORD ” 281.13”  
 

FICHE 281.13 ZONE NR 

    

1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
    Datum van vertrek  .................................................................................................................... Nihil 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO) ......................................................... 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 

5. Gezinstoestand : 
• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diversen .............................................................................................................................. Nihil 
• Gehandicapte echtgenoot ..................................................................................................  Nihil 
• Andere gehandicapten  ......................................................................................................  Nihil 
• Verkrijger gehandicapt ........................................................................................................ Nihil 

                           
 6. Burgerlijke stand ...................................................................................................................... Nihil 
 
 7. Nr. paritair comité ..................................................................................................................... Nihil 
 
 5. Identificatienummer : 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 

 
 

Aard 

a) Werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag, aantal dagen .................................................. 2.089 
b) Werkloosheid met anciënniteitstoeslag, aantal dagen ....................................................... 2.091 
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Uitkeringen 

a) Werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag 
6.  Betaald of toegekend bedrag in 2021 ................................................................................. 2.060 
7.  Teruggevorderd bedrag 2021 ............................................................................................. 2.061 
 

b) Werkloosheid met anciënniteitstoeslag 
8.  Betaald of toegekend bedrag in 2021 ................................................................................. 2.064 
9.  Teruggevorderd bedrag in 2021 ......................................................................................... 2.065 
 
 

Afzonderlijk belastbare achterstallen 

a) Werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag 
10.  Betaald of toegekend bedrag in 2021 ................................................................................. 2.066 
11.  Teruggevorderd bedrag in 2021 ......................................................................................... 2.067 
 

b) Werkloosheid met anciënniteitstoeslag 
12.  Betaald of toegekend bedrag in 2021 ................................................................................. 2.070 
13.  Teruggevorderd bedrag in 2021 ......................................................................................... 2.071 
 
 

Aan te geven positieve saldi  

Uitkeringen 

14.  Werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag ................................................ 260 .................. 2.072 
14bis. Uitkeringen van de maand december (Openbare overheid) ..................... 304 .................. 2.073 
15.  Werkloosheid met anciënniteitstoeslag ..................................................... 264 .................. 2.074 
 

Afzonderlijk belastbare achterstallen 

16.  Werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag............................. ................... 261 .................. 2.075 
17.  Werkloosheid met anciënniteitstoeslag ..................................................... 265 .................. 2.077  
 
 

Negatieve saldi  

18.  Werkloosheid zonder anciënniteitstoeslag .........................................................................  2.079 
19.  Werkloosheid met anciënniteitstoeslag  .............................................................................  2.081 
 
 
20. Inhoudingen voor aanvullend pensioen   

a) Gewone bijdragen en premies  ................................................................. 285 .................. 2.082 
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting………… .................... 283 .................. 2.083 

 Kas ......................................................................................................................................  2.102 
c) Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers   .....................  

 ................................................................................................................... 387 .................. 2.128 
Kas: .....................................................................................................................................  2.103 

 

21. Bedrijfsvoorheffing  ....................................................................................... 286 .................. 2.078 
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22.Tussenkomst in de verplaatsingskosten van werkzoekenden voor verplichte opleidingen 
 ……………………………………………………………………………………………………...2.084 
 
23. Referentienummer U.I ............................................................................................................. 2.099 
 
• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing ter  

beschikking gehouden van de Administratie  .......................................................................... 2.035 
2 = Niet van toepassing 
3 = Van toepassing 

 

 

Tags Fiche 281.13 – XML 

 

<Fiche28113> 

    <f13_2030_onderbrokenwerkzaa />  

   <f13_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f13_2059_totaalcontrole />  

   <f13_2060_bedrag />  

    <f13_2061_bedrag /> 

    <f13_2064_bedrag />  

   <f13_2065_bedrag />  

   <f13_2066_bedrag />  

   <f13_2067_bedrag /> 

    <f13_2070_bedrag />  

   <f13_2071_bedrag />  

   <f13_2072_werkloosheidzonder /> 

    <f13_2073_decemberallowance /> 

   <f13_2074_werkloosheidmetancienniteit />  

   <f13_2075_werkloosheidzonder />  

   <f13_2077_werkloosheidmetancienniteit />  

   <f13_2078_bedrijfsvoorheffing />  

   <f13_2079_werkloosheidzonder />  

   <f13_2081_werkloosheidmetancienniteit />  

   <f13_2082_bijdragenpremies /> 

   <f13_2083_voortzetting />  

   <f13_2084_movingexpenses /> 

   <f13_2089_werkloosheidzonder />  

   <f13_2091_werkloosheidmetancienniteit /> 
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   <f13_2099_referentienummerui />  

   <f13_2102_kas />  

   <f13_2103_kasvrijaanvullendpensioen /> 

   <f13_2109_fiscaalidentificat /> 

      <f13_2128_vrijaanvullendpensioenwerknemers /> 

</Fiche28113> 
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4.2.3.9 GEGEVENSRECORD ” 281.14”  
 

FICHE 281.14                                                                                                                          ZONE NR 
     

1. Nr. ……………………………………………………………………………………………………….2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... Nihil 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO .......................................................... 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
5. Gezinstoestand : 

• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diversen .............................................................................................................................. Nihil 
• Gehandicapte echtgenoot ..................................................................................................  Nihil 
• Andere gehandicapten  ......................................................................................................  Nihil 
• Gehandicapte begunstigden ............................................................................................... Nihil 

                           
6. Burgerlijke stand ....................................................................................................................... Nihil 
 
7. Nr. paritair comité ...................................................................................................................... Nihil 
 
5. Identificatienummer : 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 

                                                               
 
6. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

a) Aanvullende uitkeringen wegens ziekte of ongeval  ................................. 269 .................. 2.061 
b) Andere uitkeringen, toelagen of renten  .................................................... 270 .................. 2.062 
c) Afzonderlijk belastbare achterstallen  ........................................................ 272 .................. 2.063 
d) Uitkeringen van de maand december (Overheid) ..................................... 302 .................. 2.070 

 
Bedrijfsvoorheffing  .................................................................................... 286 .................. 2.067 

 

7.  Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid  ........................................... 287 .................. 2.069 
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8. Bestendige arbeidsongeschiktheid met uitzondering van wettelijke vergoedingen  
        wegens arbeidsongeval of beroepsziekte  

a) Uitkeringen, toelagen of renten  ................................................................ 211 .................. 2.064  
b) Afzonderlijk belastbare achterstallen  ........................................................ 212 .................. 2.065  
c) Omzettingsrente van als renten geldende kapitalen  ................................ 216 .................. 2.066 

 
• Datum van betaling of toekenning van de kapitalen  ....................................................  2.055 
• Bedrag dat als berekeningsgrondslag van de omzettingsrente gediend heeft  ............  2.060 

 
      Bedrijfsvoorheffing  ........................................................................................... 225 .................. 2.068 
 

9. Nr. van het contract  ..................................................................................................................  2.099 
 
• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing ter  

beschikking gehouden van de Administratie  .......................................................................... 2.035 
4 = Niet van toepassing 
5 = Van toepassing 

 

 

Tags Fiche 281.14 – XML 

<Fiche28114> 

 

   <f14_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f14_2037_ignoreconversionrent />  

   <f14_2055_datumvanbetaling />  

   <f14_2059_totaalcontrole />  

   <f14_2060_berekeningsbasis />  

   <f14_2061_aanvullendeziektev />  

   <f14_2062_andereuitkeringen />  

   <f14_2063_afzbelachterstall />  

  <f14_2064_uitkeringentoelage />  

  <f14_2065_afzbelachterstall />  

  <f14_2066_omzettingsrente />  

   <f14_2067_bedrijfsvoorheffing />  

   <f14_2068_bedrijfsvoorheffing />  

   <f14_2069_bijzonderbijdrage />  

    <f14_2070_decembercompensation /> 

   <f14_2099_contract />  

   <f14_2109_fiscaalidentificat /> 

</Fiche28114> 
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4.2.3.10 GEGEVENSRECORD ” 281.15”  
 

FICHE 281.15 ZONE NR 

     
 
1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... Nihil 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
5. Gezinstoestand 

• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diversen .............................................................................................................................. Nihil 
• Gehandicapte echtgenoot ..................................................................................................  Nihil 
• Andere gehandicapten  ......................................................................................................  Nihil 
• Gehandicapte begunstigden ............................................................................................... Nihil 

                           
6. Burgerlijke stand ....................................................................................................................... 2.019 
 
7. Nr. paritair comité ...................................................................................................................... Nihil 
 
5. Identificatienummer 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 

              

 6. Inkomen dat tegen het progressief tarief belastbaar is: 
     a)  Pensioen of rente van een spaarverzekering  ............................................. 219 .................. 2.060 
     b)  Tegoed van een spaarrekening : 

Kapitaal of afkoopwaarde van een spaarverzekering ............................... 219 .................. 2.061 
 
  
7. Tegoeden van een spaarrekening, kapitalen en afkoopwaarden van een  
      spaarverzekering die afzonderlijk belastbaar zijn tegen een aanslagvoet van: 

- 33 % ....................................................................................... ..................... 220 .................. 2.064 
- 16,5 %  .......................................................................................................... 221 .................. 2.062 
- 8 %  ............................................................................................................... 222 .................. 2.065 
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 8. Bedrijfsvoorheffing:  
a) Eenmalige taks ................................................................................................................. 2.066 
b) Vervroegde heffing van de taks op het lange termijnsparen  ..........................................  2.068 
c) Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................................... 2.067 

 

TOTAAL .................................................................................................. 225 .................. 2.063  

 

 9. Nr. van de rekening of van de polis  .......................................................................................  2.099 
 
• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing ter  

beschikking gehouden van de Administratie  .......................................................................... 2.035 
0 = Niet van toepassing 
1 = Van toepassing 

 

 

Tags Fiche 281.15 – XML 

 

<Fiche28115> 

   <f15_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f15_2059_totaalcontrole />  

   <f15_2060_pensioenofrente />  

   <f15_2061_tegoedspaarrek />  

   <f15_2062_165pctoa />  

   <f15_2063_bedrijfsvoorheffing />  

   <f15_2064_33pctha />  

   <f15_2065_8pctsa /> 

    <f15_2066_bedrijfsvoorheffingeenmaligetaks /> 

    <f15_2067_bedrijfsvoorheffingeandere /> 

        <f15_2068_bedrijfsvoorheffingspaartax />   

   <f15_2099_rekeningofpolis />  

   <f15_2109_fiscaalidentificat />  

</Fiche28115> 
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4.2.3.11 GEGEVENSRECORD ” 281.16”  
 

FICHE 281.16  ZONE NR 

     
 

1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
    Datum van vertrek  .................................................................................................................... Nihil 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
5. Gezinstoestand 

• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diversen .............................................................................................................................. Nihil 
• Gehandicapte echtgenoot ..................................................................................................  Nihil 
• Andere gehandicapten  ......................................................................................................  Nihil 
• Gehandicapte begunstigden ............................................................................................... Nihil 

                           
6. Burgerlijke stand ....................................................................................................................... 2.019 
 
7. Nr. paritair comité ...................................................................................................................... Nihil 
 
5. Identificatienummer 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 

 

 

 6. BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID  ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte        
                     

a) Uitkeringen, toelagen of renten   ............................................................... 217 .................. 2.064 
b) Afzonderlijk belastbare achterstallen ......................................................... 224 .................. 2.065 
c) Omzettingsrente van als renten geldende kapitalen ................................. 226 .................. 2.066 

- Datum van betaling of toekenning van de kapitalen ........................................................ 2.055 
- Bedrag dat als berekeningsgrondslag van de  
  omzettingsrente gediend heeft .........................................................................................  2.060 
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 7. Bedrijfsvoorheffing ......................................................................................... 225 .................. 2.068 
 
 
 8. Percentage blijvende ongeschiktheid % ................................................................................  2.108 

 

 9. Datum van pensionering .........................................................................................................  2.056 
 
 
 10. Nr. van het contract  ...............................................................................................................  2.099 
 

• Code ENKEL OPGAVE 325 ...............................................................................................  2.029 
0(nul)  = De gegevens maken het voorwerp uit van een fiche 281.16 
1  = De gegevens maken niet het voorwerp uit van een fiche 281.16; 

 ze dienen enkel voor opname in de opgave 325.16 
 

• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing  
ter beschikking gehouden van de Administratie  ................................................................  2.035 

0 = Niet van toepassing 
1 = Van toepassing 
 

 

Tags Fiche 281.16 – XML 

 

<Fiche28116> 

    

   <f16_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f16_2037_ignoreconversionrent />  

   <f16_2055_betalingoftoekenn />  

   <f16_2056_datumvanpensioner />  

   <f16_2059_totaalcontrole />  

   <f16_2060_berekeningsbasis />  

   <f16_2064_uitkeringentoelage />  

   <f16_2065_afzbelachterstall />  

   <f16_2066_omzettingsrente />  

   <f16_2068_bedrijfsvoorheffing />  

   <f16_2099_contract />  

   <f16_2108_percentage />  

   <f16_2109_fiscaalidentificat />  

</Fiche28116>  
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4.2.3.12 GEGEVENSRECORD ” 281.17”  
 

FICHE 281.17  ZONE NR 

     
 
1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... Nihil 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
  
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
5. Gezinstoestand 

• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diversen .............................................................................................................................. Nihil 
• Gehandicapte echtgenoot ..................................................................................................  Nihil 
• Andere gehandicapten  ......................................................................................................  Nihil 
• Gehandicapte begunstigde ................................................................................................. Nihil 

                           
6. Burgerlijke stand ....................................................................................................................... 2.019 
 
7. Nr. paritair comité ...................................................................................................................... Nihil 
 
5. Identificatienummer 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 
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WETTELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERING 

 Uitkeringen  

 6. Betaald of toegekend bedrag in 2021 .................................................................................  2.077  
 7. Teruggevorderd bedrag in 2021…....................................... .............................................. 2.078  
   

 Afzonderlijk belastbare achterstallen  

8. Betaald of toegekend bedrag in 2021 ................................................................................. 2.079  
9. Teruggevorderd bedrag in 2021 ......................................................................................... 2.080  
  

Aan te geven positieve saldi  

10.  Uitkeringen  ................................................................................................ 281 .................. 2.081  
11.  Afzonderlijk belastbare achterstallen ......................................................... 282 .................. 2.082  
   

Negatief saldo  

12.  Uitkeringen  .........................................................................................................................  2.083  
  

 

BEDRIJFSTOESLAG voor periodes tot 31.12.2015  

 Toeslag    

13. Betaald of toegekend bedrag in 2021 .................................................................................  2.060 

14. Teruggevorderd bedrag in 2021 .........................................................................................  2.061 

 

 Achterstallen          

15. Betaald of toegekend bedrag in 2021 ................................................................................. 2.064 

16. Teruggevorderd bedrag in 2021 .........................................................................................  2.065 

 

 Aan te geven positieve saldi  

17. Toeslag ....... ................................ ............................................................. 235 .................. 2.069  

18. Achterstallen ………………………. ........................................................... 236 .................. 2.071  

 

19.  Negatief saldo  ..................................................................................................................  2.073  

 

 

BEDRIJFSTOESLAG voor periodes vanaf 01.01.2016 

 Toeslag   

20. Betaald of toegekend bedrag in 2021 .................................................................................  2.084 

21. Teruggevorderd bedrag in 2021 ......................................................................................... 2.087 
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 Achterstallen         

22. Betaald of toegekend bedrag in 2021 .................................................................................  2.088 

23. Teruggevorderd bedrag in 2021 .........................................................................................  2.062 

 

 Aan te geven positieve saldi 

24. Toeslag................................. ..................................................................... 327 .................. 2.085  

25. Achterstallen .............................................................................................. 340 .................. 2.063  

 

26. Negatief saldo  ..................................................................................................................  2.066  

 

27. Vrijgestelde bedrijfstoeslag…………………………… ..................................................... 2.086 
 
 
28. Inhoudingen voor aanvullend pensioen: 

a) Gewone bijdragen en premies..................................... ...................... 285 .................. 2.074  
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting  .......................... 283 .................. 2.075  

Kas ..............................................................................................................................  2.102  
c) Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers    

 ........................................................................................................... 387 .................. 2.128 
Kas  ............................................................................................................................. 2.103 

 
 
29. Bedrijfsvoorheffing .................................................................................. 286 .................. 2.076  
  
 
30. Referentienummer U.I. .....................................................................................................  2.099 
 

• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing  
ter beschikking gehouden van de Administratie  ................................................................  2.035 

  0 = Niet van toepassing 
  1 = Van toepassing 
 

 

Tags Fiche 281.17 – XML 

<Fiche28117> 

    <f17_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f17_2059_totaalcontrole />  

   <f17_2060_uitkeringena_toegekendbedrag />  
 
<f17_2061_uitkeringena_teruggevorderdbedrag />  

     <f17_2062_achterstallena_teruggevorderdbedragvanaf01012016 /> 

     <f17_2063_achterstallen_positievesaldivanaf01012016 /> 

    <f17_2064_achterstallena_toegekendbedrag />    



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      81/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

 <f17_2065_achterstallena_teruggevorderdbedrag /> 

     <f17_2066_vergoedingen_negatiefsaldovanaf01012016 /> 

    <f17_2069_vergoedingen_positievesaldi />  

   <f17_2071_achterstallen_positievesaldi />  

   <f17_2073_vergoedingen_negatiefsaldo />  

   <f17_2074_negatievesaldi_inhoudingenbijdragen />  

<f17_2075_negatievesaldi_inhoudingenvoortzetting />  

   <f17_2076_negatievesaldi_bedrijfsvoorheffing />  

   <f17_2077_uitkering_toegekendbedrag />  

   <f17_2078_uitkering_teruggevorderdbedrag />  

   <f17_2079_achterstallen_toegekendbedrag />  

   <f17_2080_achterstallen_teruggevorderdbedrag />  

   <f17_2081_uitkeringen_positievesaldi />  

   <f17_2082_achterstallen_positievesaldi />  

   <f17_2083_uitkeringen_negatiefsaldo /> 

    <f17_2084_uitkeringena_toegekendbedragvanaf01012016 /> 

    <f17_2085_vergoedingen_positievesaldivanaf01012016 /> 

    <f17_2086_bedrijfstoeslagvrijgesteld /> 

       <f17_2087_uitkering_terugbedragvanaf01012016 />  

       <f17_2088_achterstallena_toegekendbedragvanaf01012016 /> 

   <f17_2099_negatievesaldi_referentienrui />  

   <f17_2102_negatievesaldi_inhoudingenkas />  

   <f17_2103_kasvrijaanvullendpensioen /> 

   <f17_2109_identificatie_nif />   

      <f17_2128_vrijaanvullendpensioenwerknemers />  13N 

</Fiche28117> 
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4.2.3.13 GEGEVENSRECORD ” 281.18”  
 

FICHE 281.18 ZONE NR 

     
 
1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... Nihil 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
5. Gezinstoestand 

• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diversen .............................................................................................................................. Nihil 
• Gehandicapte echtgenoot ..................................................................................................  Nihil 
• Andere gehandicapten  ......................................................................................................  Nihil 
• Gehandicapte begunstigde ................................................................................................. Nihil 

                           
6. Burgerlijke stand ....................................................................................................................... 2.019 
 
7. Nr. paritair comité ...................................................................................................................... 2.100 
 

5. Identificatienummer 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 
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 6. Aanvullende vergoedingen betaald of toegekend door een gewezen werkgever krachtens een CAO 
of een individuele overeenkomst 

a) met clausule van doorbetaling bij werkhervatting:  
 1) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag: 
  - belastbare vergoedingen 
  a. gewone vergoedingen 

    1. voor periodes tot 31.12.2015 ................................................ 319 .................. 2.075 
        (≠ afzonderlijk belastbare achterstallen)  
    2. voor periodes vanaf 01.01.2016 ........................................... 321 .................. 2.076 
        (≠ afzonderlijk belastbare achterstallen)  
b. vergoedingen van de maand december (Overheid) ................. 322 .................. 2.077 
c. afzonderlijk belastbare achterstallen: 
    1. voor periodes tot 31.12.2015 ................................................ 324 .................. 2.078 

    2. voor periodes vanaf 01.01.2016 ........................................... 339 .................. 2.080 

 
  - vrijgestelde vergoedingen .......................................................................................... 2.079 
 
 2) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen die u als volledig werkloze  
 hebt verkregen of had kunnen verkrijgen als u het werk niet had hervat: 
 a. gewone vergoedingen .............................................................. 292 .................. 2.060 
 b. vergoedingen van de maand december (Overheid) ................. 300 .................. 2.072 
 c. afzonderlijke belastbare achterstallen  ..................................... 293 .................. 2.061 
 
 

b) zonder clausule van doorbetaling bij werkhervatting  
 1° gewone vergoedingen  ............................................................. 294 .................. 2.062 
 2° vergoedingen van de maand december (Overheid)301 .......... 2.073 
 3° afzonderlijke belastbare achterstallen  ..................................... 295 .................. 2.063 
 

 

7. Uitkeringen naar aanleiding van: 
a) Ziekte of invaliditeit  ................................................................................... 269 .................. 2.064 

#dagen ......................................................................................................................  2.090 
b) Beroepsziekte of arbeidsongeval  ............................................................. 270 .................. 2.065 

#dagen .............................................................. ...................................................... 2.091 
c) Andere gebeurtenissen  ............................................................................ 271 .................. 2.066 
d) Vergoedingen van de maand december (Overheid)  ................................ 302 .................. 2.074 
e) Afzonderlijk belastbare achterstallen  ........................................................ 272 .................. 2.067 
f) Eenmalige premie voor bepaalde begunstigden van een COVI-19-overbruggingsrecht………………

 ................................................................................................................... 309 .................. 2.081 
 

 

8. Inhoudingen voor aanvullend pensioen 
a) Gewone bijdragen en premies .................................................................. 285 .................. 2.068 
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting ................................... 283 .................. 2.069 

Kas......................................................................................................................................  2.102 
c) Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers    

  ................................................................................................................... 387 .................. 2.128 
Kas ......................................................................................................................................  2.103 

 
 
9. Bedrijfsvoorheffing .......................................................................................... 286 .................. 2.070 
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10. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid ........................................... 287 .................. 2.071 
  

• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing ter beschikking 
gehouden van de Administratie ………………………… ............................ 2.035 

                                  0 = Niet van toepassing 
                   1 = Van toepassing 

 

11. Buitenlands kaderlid of vorser ......................................................................  ........................  2.034 
0 = niet van toepassing 

1 = JA 

 

Tags Fiche 281.18 – XML 

 

<Fiche28118> 

   <f18_2034_ex/> 

   <f18_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f18_2059_totaalcontrole />  

   <f18_2060_zonderclausulevergoedingen />  

   <f18_2061_zonderclausuleachterstallen />  

   <f18_2062_metclausulevergoedingen />  

   <f18_2063_metclausuleachterstallen />  

   <f18_2064_ziekteofinvaliditeit />  

   <f18_2065_beroepsziekte />  

   <f18_2066_anderegebeurtenissen />  

   <f18_2067_belastbareachterstallen />  

   <f18_2068_gewonebijdragen />  

   <f18_2069_individuelevoortzettingbijdragen />  

   <f18_2070_bedrijfsvoorheffing />  

   <f18_2071_bijzonderebijdrage />  

    <f18_2072_decembercompensationwithclause /> 

    <f18_2073_decembercompensationwithoutclause /> 

    <f18_2074_decembercompensation /> 

    <f18_2075_vergoedingen_tot31122015 /> 

    <f18_2076_vergoedingen_vanaf01012016 /> 

    <f18_2077_decembercompensation /> 

    <f18_2078_achterstallen /> 
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    <f18_2079_vergoedingenvrijstelling /> 

      <f18_2080_achterstallen_vanaf01012016 /> 

 <f18_2081_bonus/> 

   <f18_2090_dagen />  

   <f18_2091_dagen />  

   <f18_2100_nrparitaircomite />  

   <f18_2102_kas />  

   <f18_2103_kasvrijaanvullendpensioen /> 

   <f18_2109_fiscaalidentificat />  

      <f18_2128_vrijaanvullendpensioenwerknemers /> ® 13N 

 </Fiche28118> 
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4.2.3.14 GEGEVENSRECORD ”281.20”  
 

FICHE 281.20 ZONE NR 

   
 

1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... 2.055 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... 2.056 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO) ......................................................... 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Vermelding “-EX”Land ....................................................................................................... 2.032 

 0 (nul) = wanneer niet van toepassing 
 1         = wanneer van toepassing 
 

5. Gezinstoestand 
•   Echtgenote of wettelijk samenwonende ........................................................................... 2.020 
•   Aantal kinderen  ................................................................................................................ 2.021 
•   Aantal anderen ten laste ................................................................................................... 2.022 
•   Diverse.................................................................................... ......................................... 2.023 
•   Echtgenote gehandicapt ................................................................................................... 2.024 
•   Verkrijger gehandicapt ...................................................................................................... 2.026 

 
6. Burgerlijke stand ....................................................................................................................... 2.019 
 
7. Nr. paritair comité  ..................................................................................................................... 2.100 
 
5. Identificatienummer 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 
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 6. Bezoldigingen 

a) Periodieke bezoldigingen.................................................................................................... 2.060 
b) Andere bezoldigingen ......................................................................................................... 2.062 
c) Voordelen van alle aard 

• bedrag ........................................................................................................................... 2.068 
• aard  ............................................................................................................................... 2.099  

A = lening B = huisvesting C = verwarming  
 D = elektriciteit (géén verwarming) E = voeding 

F = voertuig G = Privé PC  H = PC Persoonlijke doeleinden  
I = internetaansluiting J = tablet/mobiele telefoon (persoonlijke doeleinden) 

 K = telefoonabonnement Z = andere voordelen  .....................................  
- de code dient links gelijnd te worden in de zone    
- meerdere codes voor één verkrijger moeten  naast mekaar te worden geplaatst  
   (vb : ABC)   

d) Aandelenopties 
• Toegekend in 2021 ........................................................................................................ 2.079 
• Toegekend vóór 2021 .................................................................................................... 2.080 
• Percentages .................................................................................................................. 2.106 

Vermeld hier onder commentaarvorm de eventuele percentages die gediend hebben om het 
bedrag te bepalen van de voordelen van alle aard voortvloeiend uit de toekenning van de 
aandelenopties (*). 

(*) (Opgelet: voor het percentage formaat: zie 4.2.3.2 Opmerkingen)  
• Opties toegekend door een buitenlandse vennootschap  die niet over een vaste inrichting 

beschikt in België ........................................................................................................... 2.033 
  0 = Niet van toepassing 
  1 = Buitenlandse vennootschap 
 
     A. TOTAAL (2.060 + 2.062 + 2.068 + 2.079 + 2.080) ....................................... 400 .................. 2.063     
      
 
7. Als bezoldigingen aan te merken gedeelte van de huurprijs en de huurvoordelen  

a) Periodieke ...........................................................................................................................  2.073 
b) Andere  ...............................................................................................................................  2.074 

   
Totaal (2.073 + 2.074)  ...................................................................................... 401 .................. 2.075 

 

 

8. Afzonderlijk belastbare inkomsten: 
a) Vervroegd vakantiegeld ............................................................................. 402 .................. 2.064 
b) Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen ........................ 431 .................. 2.065 

 
 
9. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen  ........................................... 418 .................. 2.076 
 

 

10. Tegen 33% belastbaar: gelegenheidswerknemers in de horecasector ... 422 .................. 2.082 

 

 

11. Impulsfonds 
      Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde  
      verkregen door een erkend huisarts om zich te vestigen in een  
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      ’prioritaire’ zone  ............................................................................................... 428 .................. 2.088 
 
12. Voor vrijstelling in aanmerking komende bezoldigingen voor vrijwillige overuren  
 

a) in 2021 gepresteerd in de strijd tegen COVID-19 en/of in het kader van het relanceplan 

1) Bezoldigingen:  

- voor overuren gepresteerd van 01.01.2021 tot en met 30.09.2021 bij werkgevers in cruciale 
sectoren: .....................................................................................  ........................ 2.190 
- voor overuren gepresteerd van 01.07.2021 tot en met 31.12.2021 in het kader van het 
relanceplan .................................................................................  ........................ 2.191 
 
TOTAAL (2.190+2.191) .............................................................. 413 .................. 2.086 

2) Overuren:  

- van 01.01.2021 tot en met 30.09.2021 bij werkgevers in cruciale sectoren: ....  2.192 
- van 01.07.2021 tot en met 31.12.2021 in het kader van het relanceplan:........  2.193 
 

TOTAAL (2.192+2.193) .............................................................. 414 .................. 2.194 
 

b) in 2020 gepresteerd in de strijd tegen COVID-19 bij werkgevers in kritieke sectoren en/of bij 
werkgevers in cruciale sectoren 
1) Bezoldigingen ...................................................................................... 403 .................. 2.196 
2) Overuren, gepresteerd in 2020 en betaald in 2021 ............................ 404 .................. 2.195 

            (*) (Opgelet: overuren in honderdsten van uren: zie 4.2.3.2 Opmerkingen)  

 
13. Bedrijfsvoorheffing  

a) Berekend op inkomsten verkregen van de werkgever ....................................................... 2.131 
b) Berekend op inkomsten verkregen van een buitenlandse verbonden  

vennootschap .....................................................................................................................  2.133 
 

Totaal .............................................................................................................. 407 .................. 2.066 
 
14. Inhoudingen voor aanvullend pensioen 

a) Gewone bijdragen en premies .................................................................. 408 .................. 2.071 
b) Individuele voortzetting van een pensioentoezegging .............................. 412 .................. 2.078 

Kas......................................................................................................................................  2.102 
c) Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers   

 ................................................................................................................... 421 .................. 2.128 
Kas ......................................................................................................................................  2.103 
 

 
15. Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid  ............................................... 409 .................. 2.067 
 
  
16. Bezoldigingen van bedrijfsleiders, tewerkgesteld in dienstverband, 
      als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige ........................... 411 .................. 2.081 
 
 
17. Werkbonus  ..................................................................................................... 419 .................. 2.083 
 
 
18. Diverse inlichtingen 
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• Verplaatsingen met een rijwiel of speed pedelec 

 Km  ...................................................................................................................................  2.058 
 Totale vergoeding ............................................................................................................  2.077 
 

• Eigen kosten van de vennootschap: 
- Forfaitaire vergoedingen overeenkomstig ernstige normen ........ 2.030 

0 : niet van toepassing 
1 : JA 

- Forfaitaire vergoedingen niet overeenkomstig ernstige normen 
- Bedrag ......................................................................................... 2.069 
- Vergoedingen op basis van bewijsstukken ................................. 2.034 

0 : niet van toepassing 
1 : JA 

 
• De vermelding : TUSSENK./INTR. 

bedrag  ................................................................................................................................ 2.072 
 
 

• Cash for car: mobiliteitsvergoeding ..................................................................................  2.085 
 

• Mobiliteitsbudget ..............................................................................................................  2.134 
 

• Consumptiecheques ........................................................................................................ 2.138 
• Coronapremie .................................................................................................................. 2.198 

 
 
 
 
19. Bezoldigingen en andere voordelen verkregen van een buitenlandse verbonden vennootschap  

a) Code 400 
1° Bezoldigingen, niet vermeld in 2°, 3°, 4° ........................................................................  2.181 

2° Aandelen ........................................................................................................................  2.182 

3° Bonussen, premies en aandelenopties ..........................................................................  2.183 

4° Andere voordelen van alle aard ..................................................................................... 2.184 

b) Andere codes: 
Code ...................................................................................................................................  2.092 

Bedrag ................................................................................................................... 2.185 

Code ...................................................................................................................................  2.094 

Bedrag  .................................................................................................................. 2.186 

Code ................................................................................................................................... 2.096  

Bedrag ................................................................................................................... 2.187 

Code ................................................................................................................................... 2.098 

Bedrag ................................................................................................................... 2.188 

 

20. Buitenlands kaderlid of vorser ......................................................................  ........................ 2.032 

0 = niet van toepassing 
1 = JA 
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Detacheringsvergoeding ........................................................................................  ........................ 2.070 
 

• De vermelding :  ................................................................................................................. 2.031 
0(nul) = GEEN STOPZETTING VAN DE EXPLOITATIE 
1 = STOPZETTING VAN DE EXPLOITATIE 

 

• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfs- 
voorheffing ter beschikking gehouden van de Administratie ……………… ....................... 2.035 

0 = Niet van toepassing 
1 = Van toepassing 

 

Tags Fiche 281.20 – XML 

 

<Fiche28120> 

<f20_2030_ja />  

<f20_2030_compensationwithstandards/>  

<f20_2031_stopzettingexploitatie />  

<f20_2032_ex />  

<f20_2033_optiebuitvennoots />  

<f20_2034_compensationwithdocuments/>  

<f20_2035_verantwoordingsstukken />  

<f20_2045_rsz />  

<f20_2055_datumvanindienstt /> 

<f20_2056_datumvanvertrek /> 

<f20_2057_volontarysuplmentaryhourscovid/> 

<f20_2058_km />  

<f20_2059_totaalcontrole />  

<f20_2060_periodieke /> 

<f20_2062_anderebezoldiginge />  

<f20_2063_totaal />  

<f20_2064_vervroegdvakantieg />  

<f20_2065_opzeggingsreclasseringsverg /> 

<f20_2066_totaalbedrijfsvoorheffing />  

<f20_2067_bijzonderbijdrage />  

<f20_2068_bedrag />  

<f20_2069_compensationamountwithoutstandards/>  

<f20_2070_detacheringsvergoed />  
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<f20_2071_pensioengewonebijdragen />  

<f20_2072_tussenkomstintr />  

<f20_2073_periodieke />  

<f20_2074_anderen />  

<f20_2075_totaal />  

<f20_2076_nonrecurrentadvantages />  

<f20_2077_totalevergoeding />  

<f20_2078_pensioentoezegging />  

<f20_2079_bedrag />  

<f20_2080_bedrag />  

<f20_2081_bezoldigingen /> 

<f20_2082_occasionalworkhoreca /> 

<f20_2083_bonus /> 

<f20_2085_cashforcar /> 

<f20_2086_amountpaidforvolontarysuplementaryhourscovid/>  

<f20_2088_impulsfund /> 

<f20_2092_othercode1/>  

<f20_2094_othercode2/>  

<f20_2096_othercode3/>  

<f20_2098_othercode4/>  

<f20_2099_aard />  

<f20_2100_nrparitaircomite />  

<f20_2101_percentages /> 

<f20_2102_kas />  

<f20_2103_kasvrijaanvullendpensioen /> 

<f20_2109_fiscaalidentificat /> 

<f20_2128_vrijaanvullendpensioenwerknemers /> 

<f20_2131_bedrijfsvoorheffingvanwerkgever />  

<f20_2133_bedrijfsvoorheffingbuitenlvenverbondenwerkgever />  

<f20_2134_totaalbedragmobiliteitsbudget />  

<f20_2138_chequesofconsumptions/>  

<f20_2181_remunerationetrang />  

<f20_2182_aandelenetrang />  

<f20_2183_bonuspremieoaandelenoptiesetrang />  
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<f20_2184_anderevaaetrang /> 

<f20_2185_amountother1 /> 

<f20_2186_amountother2 /> 

<f20_2187_amountother3 /> 

<f20_2188_amountother4 /> 

<f20_2190_covidovertimeremunerationfirstsemester/> 

<f20_2191_covidovertimeremunerationsecondsemester/> 

<f20_2192_covidovertimehoursfirstsemester/> 

<f20_2193_covidovertimehourssecondsemester/> 

<f20_2194_covidovertimehourstotal/> 

<f20_2195_covidovertimehours2020/> 

<f20_2196_covidovertimeremuneration2020/> 

<f20_2198_coronabonus/> 

</Fiche28120> 
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4.2.3.15 GEGEVENSRECORD ” 281.25”  
 

FICHE 281.25                                                                                                                            ZONE NR 

 
 

1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Jaar van betaling of toekenning van de teveel betaalde sommen ....................................... 2.089 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
5. Identificatie 

• Nationaal nr.  ...................................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum ............................................................................................................... 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN).................................................................................... 2.109 

 
6. Burgerlijke stand (ten tijde van de oorspronkelijke betaling)............................................... 2.019 
 
6. Inlichtingen betreffende de teveel betaalde sommen 

a) Bedrag van de terugbetaling .............................................................................................. 2.060 
 Aard van de terugbetaling................................................................................................... 2.045 
 

b) Bedrag van de terugbetaling .............................................................................................. 2.061 
 Aard van de terugbetaling................................................................................................... 2.046 
 

c) Bedrag van de terugbetaling .............................................................................................. 2.062 
 Aard van de terugbetaling................................................................................................... 2.047 
 

d) Bedrag van de terugbetaling .............................................................................................. 2.063 
 Aard van de terugbetaling................................................................................................... 2.048 
 

e) Bedrag van de terugbetaling .............................................................................................. 2.064 
 Aard van de terugbetaling................................................................................................... 2.049 
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7. Werkbonus ................................................................................................................................. 2.030 

  0(null) = Niet van toepassing 

1           = Ja 

Vink het vak ‘Werkbonus’ aan wanneer samen met dit attest 281.25 eveneens een aanvullende of 
verbeterende fiche 281.10 of 281.20 werd opgesteld, waarop het bedrag van de werkbonus werd 
gewijzigd. 

 

8. Terugvordering van de teveel betaalde sommen ................................................................... 2.040 

 Bruto terugvordering = 1 

 Netto terugvordering = 2 

 U bent verplicht om het toepasselijke vak aan te vinken. 

- Indien u gekozen heeft voor de terugvordering bij de verkrijger van het bruto bedrag van de 
teveel betaalde sommen, dus inclusief de bedrijfsvoorheffing, vink dan het vak ‘bruto 
terugvordering’ aan. In dat geval mag u nooit vak 10 invullen.  

- Indien u gekozen heeft voor de terugvordering bij de verkrijger van het netto bedrag van de 
teveel betaalde sommen, dus zonder de bedrijfsvoorheffing en de destijds gestorte 
bedrijfsvoorheffing bij de administratie terugvordert, vink dan het vak ‘netto terugvordering’ aan. 
In dat geval moet u vak 10 invullen. 

 

 

9. Bedrijfsvoorheffing (enkel in geval van netto terugvordering) ............................................ 2.065 

Vermeld hier enkel de bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op het in vak 7 vermelde 
teruggevorderde bedrag wanneer deze niet bij de verkrijger van de inkomsten werd 
teruggevorderd, zelfs indien die bedrijfsvoorheffing niet integraal werd doorgestort aan de Schatkist 
(FOD Financiën), Indien de bedrijfsvoorheffing werd teruggevorderd bij de verkrijger van de 
inkomsten, dan mag hier niets worden ingevuld. Indien het teruggevorderde bedrag te laag is en 
hierop geen verschuldigde bedrijfsvoorheffing betrekking heeft, vermeld dan ‘0.00’ in dit vak en 
bijkomend dit uitdrukkelijk te melden in de zone “comment”.  

 

 Lijst van de kwalificaties van de terugbetalingen: 

 

 Fiches 281.10 

  

09  =  Overuren aan 66,81%  233 

10  =  Overuren aan 57,75% - 234 

97  =  Opzeggingsvergoedingen, sportbeoefenaars,  

aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan 238 

100=  Opzeggingsvergoedingen, scheidsrechters,  

vrijstellingsvoorwaarden voldoen 239 

87  =  Privé PC bedrag tussenkomst werkgever 240 

63  =  Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen 242 
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84  =  Achterstallen niet-recurrente voordelen 243 

05  =  Inschakelingsvergoeding  245 

08  =  Overuren aan 24,75%  247 

83  =  Bezoldigingen van december – openbare diensten  247 

 

01  =  Bezoldigingen,… 250 

02  =  Vervroegd vakantiegeld 251 

03  =  Achterstallen bezoldigingen 252 

04  =  Opzeggingsvergoedingen 253 

07  =  Bijdrage in de reiskosten 254 

88  =  Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen, 

aan vrijstellingsvoorwaarden voldaan 262 

108=  Occasioneel werk in de horecasector 263 

101=  Premie Impulsfonds 267 

11  =  Aanvullende uitkeringen voor ziekte of invaliditeit  269 

12  =  Uitkeringen bij beroepsziekte en arbeidsongeval  270 

13  =  Uitkeringen voor andere gebeurtenissen 271 

14  =  Achterstallen van uitkeringen  272 

64  =  Bezoldigingen sportlui 273 

65  =  Vervroegd vakantiegeld sportlui 274 

66  =  Achterstallen sportlui 275 

67  =  Opzeggingsvergoedingen sportlui 276 

68  =  Bezoldigingen scheidsrechters,…  277 

69  =  Vervroegd vakantiegeld scheidsrechters,… 278 

70  =  Achterstallen scheidsrechters,… 279 

71  =  Opzeggingsvergoedingen scheidsrechters,…  280 

60  =  Bezoldigingen COVI-19 voor 2020  306 

85  =  Achterstallen, gepresteerde opzeggingstermijn  307 

86  =  Andere opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen, 308 

94  =  Bezoldigingen van december voor gepresteerde opzegtermijn       309 

95  =  Bezoldigingen, sportbeoefenaars, gepresteerde opzegtermijn 310 

96  =  Achterstallen, sportbeoefenaars, gepresteerde opzegtermijn 311 

98  =  Bezoldigingen, scheidsrechters, gepresteerde opzegtermijn 312 

99  =  Achterstallen, scheidsrechters, gepresteerde opzegtermijn 313 
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111=  Overuren Horeca (300h) bezoldiging 335 

             112=  Overuren Horeca (300h) achterstallen 337 

           113=  Overuren Horeca (360h) bezoldiging  395 

           114=  Overuren Horeca (360h) achterstallen 397 

 

Fiches 281.11 

 

18  =  Ander pensioen  211 

21  =  Achterstallen ander pensioen 212 

22  =  Kapitalen, afkoopwaarden e.d. – 33% 213 

25  =  Andere gekapitaliseerde waarden – 16,5%  214 

26  =  Kapitalen, afkoopwaarden e.d. – 10%  215 

27  =  Omzettingsrente 216 

16  =  Wettelijk pensioen betaald vanaf de pensioenleeftijd  228 

17  =  Overlevingspensioen en overgangsuitkeringen  229 

19  =  Achterstallen wettelijk pensioen vanaf pensioenleeftijd  230 

20  =  Achterstallen overlevingspensioen en overgangsuitkeringen  231 

23  =  Gekapitaliseerde waarde wettelijk pensioen – 16,5%   232 

24  =  Gekapitaliseerde waarde overlevingspensioen – 16,5%  237 

106=  Kapitalen, afkoopwaarden belastbaar tegen 20% 245 

107=  Kapitalen, afkoopwaarden belastbaar tegen 18% 253 

120=  Wettelijk pensioen, verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 314 

121=  Overlevingspensioen en overgangsuitkering 315 

122=  Ander pensioen 316 

  

             Fiches 281.12 

 

28  =  Gewone uitkeringen 266 

29  =  Achterstallen van uitkeringen 268 

             90  =  Wettelijke uitkeringen van de maand december (Overheid)  303 

(Overheid) 

 

 

 

 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      97/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

Fiches 281.14 

(zie fiches 281.10 nr. 211-212-269-270-272, 281.11 nr. 216 en 281.18 nr. 302 ) 

 

 

Fiches 281.15 

 

30  =  Pensioen of rente van een spaarverzekering 219 

31  =  Spaartegoed belastbaar aan 33% 220 

32  =  Spaartegoed belastbaar aan 16,5% 221 

33  =  Spaartegoed belastbaar aan 8% 222 

 

Fiches 281.16 

 

34  =  Uitkeringen, toelagen of renten 217 

35  =  Afzonderlijk belastbare achterstallen 224 

36  =  Omzettingsrenten 226 

 

Fiches 281.18 

(zie fiches 281.10 nr 269-270-271-272) 

 

37  =  Gewone vergoeding (met clausule van doorbetaling)  292 

38  =  Achterstallen (met clausule van doorbetaling)  293 

39  =  Gewone vergoeding (zonder clausule van doorbetaling)  294 

40  =  Achterstallen (zonder clausule van doorbetaling)  295 

91  =  Vergoedingen van december (overheid) 

(met clausule van doorbetaling)  300 

92  =  Vergoedingen van december (overheid)  301 

(zonder clausule van doorbetaling) 

93  =  Uitkeringen van december (overheid)  302 

115=  Gewone vergoedingen voor periodes tot 31.12.2015  319 

116=  Gewone vergoedingen voor periodes vanaf 01.01.2016 321 

117=   vergoedingen van de maand december (overheid) 322 

118=  afzonderlijk belastbare achterstallen tot 31.12.2015 324 

119=  afzonderlijk belastbare achterstallen vanaf 01.01.2016 339 

 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      98/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

Fiches 281.20 

 

41  =  Bezoldigingen 400 

42  =  Als bezoldigingen te beschouwen huurinkomsten 401 

43  =  Vervroegd vakantiegeld 402 

44  =  Bezoldigingen COVID-19 voor 2020 403 

46  =  Bezoldigingen voor prestaties minder dan 1/3… 411 

45  =  Inschakelingsvergoedingen  413 

72  =  Niet-recurrente voordelen  418 

109=  Occasioneel werk in de horecasector 422 

78  =  Opzeggingsvergoedingen opleiders, trainers  426 

105=  Premie Impulsfonds  428 

102=  Bezoldigingen, gepresteerde opzegtermijn  430 

103=  Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoeding, Andere  431 

104=  Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoeding,  
                       vrijstellingsvoorwaarden voldoen  432 

 

 Fiches 281.30 

  

Rijksinwoners: 

47  =  Presentiegelden  - 

48  =  Prijzen  - 

49  =  Subsidies  - 

50  =  Renten of pensioenen zonder beroepskarakter  - 

51  =  Vergoeding exploitatie wetenschappelijke uitvinding  - 

  

Niet-Rijksinwoners: 

52  =  Prijzen  - 

53  =  Subsidies  - 

54  =  Periodieke onderhoudsuitkeringen  - 

55  =  Als onderhoudsuitkeringen geldend kapitaal  - 

56  =  Omzettingsrente 

57  =  Winst of baten  - 

58  =  Retributies en presentiegelden  - 

59  =  Verrichtingen van buitenlandse verzekeraars  - 
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89  =  Inkomsten podiumkunstenaars  - 

61  =  Winst uit mandaat als bestuurder of vereffenaar  - 

62  =  Vergoeding exploitatie wetenschappelijke uitvinding  - 

 

79  =  Beroepsinkomsten, door een sportbeoefenaar persoonlijk verkregen   - 
                       voor in België persoonlijk uitgevoerde sportactiviteiten van niet meer  
                       dan 30 dagen 

80  =  Beroepsinkomsten uit een in België persoonlijk verrichte activiteit,   - 
                       ongeachte de duur, als sportbeoefenaar en toegekend aan  
                       een natuurlijke persoon of rechtspersoon 

81  =  Baten, door een sportbeoefenaar persoonlijk verkregen,                                - 
           voor een in België persoonlijk uitgeoefende sportactiviteit van  
           meer dan 30 dagen 

82  =  Baten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor een                  - 
          activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars.                                                    

110=  Inkomsten vermeld in artikel 228, §3 WIB 92                                                   - 

 

 

 

Tags Fiche 281.25– XML 

 

<Fiche28125> 

   <f25_2030_fiches10or20bonus /> 

   <f25_2040_brutnetrecovery /> 

  <f25_2045_kwalificatie />  

  <f25_2046_kwalificatie />  

  <f25_2047_kwalificatie />  

  <f25_2048_kwalificatie />  

  <f25_2049_kwalificatie />  

  <f25_2059_totaalcontrole />  

  <f25_2060_bedrag />  

  <f25_2061_bedrag />  

  <f25_2062_bedrag />  

  <f25_2063_bedrag />  

  <f25_2064_bedrag />  

   <f25_2065_bedrijfsvoorheffing /> 

  <f25_2066_workbonusamount/>  
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  <f25_2089_jaarvanbetaling />  

  <f25_2109_fiscaalidentificat /> 

  <f25_2099_comment /> 

</Fiche28125>  
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4.2.3.16 GEGEVENSRECORD ” 281.29”  
 

FICHE 281.29 (Inkomsten uit de deeleconomie)                                                                 ZONE NR 

     
             

1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 

2. Datum van de aanvang van de activiteit.............................. ................................................... 2.055 
    Datum van beëindiging van de activiteit ................................................................................. 2.056 
  
3. Schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO) ......................................................... 1.037 

 

4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
5. Gezinstoestand : 

• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diverse ................................................................................................................................ Nihil 
• Echtgenoot gehandicapt .....................................................................................................  Nihil 
• Aantal gehandicapte anderen  ............................................................................................  Nihil 
• Verkrijger gehandicapt ........................................................................................................ Nihil 

 
6. Burgerlijke stand (ten tijde van de oorspronkelijke betaling)............................................... Nihil 
 
7. Nr. paritair comité ...................................................................................................................... Nihil 
 
5. Identificatie 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 

 

6. Totale Bruto Inkomsten verkregen via een erkend platform                                   

a) Bedrag ................................................................................................................................ 2.060 
Activiteitencode ................................................................................................................... 2.045 
Verduidelijking .................................................................................................................... 2.139 
 

b) Bedrag ................................................................................................................................ 2.061 
Activiteitencode ................................................................................................................... 2.046 

Verduidelijking .................................................................................................................... 2.140 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      102/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

c) Bedrag ................................................................................................................................ 2.062 
Activiteitencode ................................................................................................................... 2.047 
Verduidelijking .................................................................................................................... 2.153 

 

d) Bedrag ................................................................................................................................ 2.063       
Activiteitencode ................................................................................................................... 2.048 
Verduidelijking .................................................................................................................... 2.154 

 

e) Bedrag ................................................................................................................................ 2.064 
Activiteitencode ................................................................................................................... 2.049 
Verduidelijking .................................................................................................................... 2.155 

 

TOTAAL (a + b + c + d + e) ................................................................................................ 2.073 

 

7. Bedrijfsvoorheffing ...................................................................................................................  2.074 
 

8. Andere aan de bron ingehouden sommen  

 

a) Ingehouden sommen .......................................................................................................... 2.065 
Activiteit...............................................................................................................................  2.050 

Aard4……………………….…………………………………… ...............................................  2.099 

 

b) Ingehouden sommen .......................................................................................................... 2.066 
Activiteit............................................................................................................................... 2.051 
Aard …………………………………………………………… ................................................  2.102 

 

c) Ingehouden sommen .......................................................................................................... 2.067 
Activiteit............................................................................................................................... 2.052 
Aard .................................................................................................................................... 2.103 

 

 

d) Ingehouden sommen .......................................................................................................... 2.068 
Activiteit............................................................................................................................... 2.053 
Aard .................................................................................................................................... 2.106 

 

e) Ingehouden sommen .......................................................................................................... 2.069 
Activiteit............................................................................................................................... 2.054 
Aard .................................................................................................................................... 2.107 

 
 

4 Vermeld hier de aard van de door het platform op het totale bruto bedrag ingehouden sommen (voorbeeld: verblijfstaks, 
inhoudingen voor het platform, enz.) 
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Lijst van activiteitencodes 

Activiteit Code 

Dieren 

• Oppas 1 

• Uitlaten  2 

• Verzorging / trimmen 3 

• Andere (te verduidelijken) 4 

Opvoeding en opleiding 

• School- en onderwijsondersteuning 5 

• Sportcursus 6 

• Kookcursus 7 

• Muziekcursus 8 

• Taalcursus 9 

• Andere (te verduidelijken) 10 

Doe-het-zelf-werk / Bouw / Gebouw / Tuinieren 

• Monteren van meubelen 11 

• Metsen 12 

• Loodgieterij 13 

• Dakdekken 14 

• Elektriciteit 15 

• Sanitair 16 

• Schilderwerk 17 

• Grondwerk 18 

• Tuinieren 19 

• Andere (te verduidelijken) 20 

Transport en logistiek 

• Dienst met chauffeur 21 

• Carpooling 22 
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• Transport van goederen 23 

• Andere (te verduidelijken) 24 

Logies 

• Logies met dienstverlening 25 

• Onderverhuur met dienstverlening5 26 

Cultuur, ontspanning en toerisme (gids, animator) 

• Toeristische gids 27 

• Culturele gids 28 

• Animator  29 

• Andere (te verduidelijken) 30 

Huishoudelijke hulp 

• Schoonmaken 31 

• Strijken 32 

• Naaiwerk 33 

• Koken 34 

• Boodschappen 35 

• Andere (te verduidelijken) 36 

ICT diensten (Informatie en Communicatietechnologie) 

• Cursus 37 

• Installatie van hardware, randapparatuur 38 

• Website creatie 39 

• Andere (te verduidelijken) 40 

Diverse Herstellingen 

• Elektrisch, elektronisch, optisch, informatica en 
multimedia 

41 

• Elektrische huishoudapparaten 42 

 
5 Onder dienstverlening vallen o.a. het verstrekken van een maaltijd, het schoonmaken van de logies, het leveren van 
huislinnen enz.  
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• Meubelen 43 

• Wagen 44 

• Andere (te verduidelijken) 45 

Evenement 

• Animatie 46 

• Kelner – hostess 47 

• Fotograaf 48 

• Evenementorganisator 49 

• Andere (te verduidelijken) 50 

Diverse diensten aan personen 

• Verhuizing 51 

• Babysitten 52 

• Administratieve hulp 53 

• Andere (te verduidelijken) 54 

 

 

Tags Fiche 281.29 - XML  

<Fiche28129> 

  <f29_2045_revenuecode1 /> 

  <f29_2046_revenuecode2/>  

  <f29_2047_revenuecode3 />  

  <f29_2048_revenuecode4 />  

  <f29_2049_revenuecode5 />  

  <f29_2050_levycode1 /> 

  <f29_2051_levycode2/>  

  <f29_2052_levycode3 />  

  <f29_2053_levycode4 />  

  <f29_2054_levycode5 />  

   <f29_2055_datumvanindienstt />  

  <f29_2056_datumvanvertrek />  

  <f29_2060_serviceamount1 />  
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   <f29_2061_serviceamount2/> 

  <f29_2062_serviceamount3 />  

  <f29_2063_serviceamount4 />  

  <f29_2064_serviceamount5 />  

  <f29_2065_amountretained1 /> 

<f29_2066_amountretained2 />  

<f29_2067_amountretained3 />  

<f29_2068_amountretained4 />  

<f29_2069_amountretained5 />   

  <f29_2073_total /> 

   <f29_2074_wagewithholding> 

<f29_2099_levynature1/>  

<f29_2102_levynature2/> 

<f29_2103_levynature3/> 

<f29_2106_levynature4/> 

<f29_2107_levynature5/> 

  <f29_2109_fiscaalidentificat />  

  <f29_2139_precision1 /> 

   <f29_2140_precision2 /> 

   <f29_2153_precision3 /> 

   <f29_2154_precision4 /> 

   <f29_2155_precision5 /> 

</Fiche28129> 
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4.2.3.17 GEGEVENSRECORD ” 281.30”  
 

FICHE 281.30  ZONE NR 

     
 
 
1. Nr. .. ............................................................................................................................................. 2.009 
 
2. Datum van indiensttreding  ...................................................................................................... Nihil 
 Datum van vertrek  ................................................................................................................... Nihil 
 
3. Naam en adres van de schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Geadresseerde: verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 

    Code “Aard van de genieter” ....................................................................................................... 2.030 
 1 = genieter natuurlijk persoon 
 2 = genieter rechtspersoon 
 

5. Gezinstoestand 
• Echtgenote of wettelijk samenwonende ............................................................................. Nihil 
• Aantal kinderen  .................................................................................................................. Nihil 
• Aantal anderen ten laste ..................................................................................................... Nihil 
• Diverse ................................................................................................................................ Nihil 
• Echt. gehandicapte .............................................................................................................  Nihil 
• Aantal gehandicapte anderen .............................................................................................  Nihil 
• Verkrijger gehandicapt ........................................................................................................ Nihil 

                            
6. Burgerlijke stand  ...................................................................................................................... Nihil 
 
7. Nr. paritair comité  ..................................................................................................................... Nihil 
 
5. Identificatienummer 

• Nationaal nr. of BIS-nr  ....................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum  .............................................................................................................. 2.012 
• en geboorteplaats  .............................................................................................................. 2.105 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .......................................... ........................................ 2.109 
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6. Belastbare inkomsten betaald of toegekend aan rijksinwoners 

a) Presentiegelden                                 
• Bedrag ......................................................................................................................... 2.064 

 
b) Prijzen                                 

• toegekend bedrag ....................................................................................................... 2.060 
• vrijstelling .................................................................................................................... 2.061 
• bedrag (=2.060 – 2.061) ............................................................................................. 2.062 

 
c) Subsidies  

• toegekend bedrag ....................................................................................................... 2.065 
• vrijstelling .................................................................................................................... 2.066 
• bedrag (=2.065 – 2.066) ............................................................................................. 2.067 

 
d) Renten en pensioenen zonder beroepskarakter 

• Bedrag ......................................................................................................................... 2.068 
 

e) Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding:  
• Bedrag ......................................................................................................................... 2.087  

 
f) Premies naar aanleiding van een sportieve prestatie op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, 

Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen    2.078 
Totaal bedrag ..................................................................................................................... 2.079 

7. Belastbare inkomsten betaald of toegekend aan niet-inwoners 
 

a) Prijzen                                 
• toegekend bedrag ....................................................................................................... 2.070 
• vrijstelling .................................................................................................................... 2.071 
• bedrag (=2.070 – 2.071) ............................................................................................. 2.072 

 
b) Subsidies 

• toegekend bedrag ....................................................................................................... 2.073 
• vrijstelling .................................................................................................................... 2.074 
• bedrag (=2.073 – 2.074) ............................................................................................. 2.075 

 
c) Periodieke onderhoudsuitkeringen ..................................................................................... 2.076 

 
d) Als onderhoudsuitkeringen geldend kapitaal ..................................................................... 2.077 

 
e) Niet beroepsmatig verkregen winst of baten ...................................................................... 2.080 

 
f) Retributies en presentiegelden ........................................................................................... 2.081 

 
g) In België gedane verrichtingen van buitenlandse verzekeraars ........................................ 2.082 

 
h) Inkomsten van podiumkunstenaars in die hoedanigheid verkregen voor in België  

persoonlijk geleverde prestaties ......................................................................................... 2.083 
 

i) Inkomsten, door sportbeoefenaars persoonlijk verkregen voor in België persoonlijk  
uitgeoefende sportactiviteiten gedurende niet meer dan 30 dagen ................................... 2.113 
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j) Inkomsten uit een in België persoonlijk verrichte activiteit, als sportbeoefenaar ongeacht  
de duur, en toegekend aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.................. 2.115 

 
k) Baten, door sportbeoefenaars persoonlijk verkregen, voor een in België persoon- lijk 

uitgeoefende sportactiviteit gedurende meer dan 30 dagen  ............................................. 2.116 
 

l) Baten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor een activiteit ten behoeve  
van sportbeoefenaars ......................................................................................................... 2.117 
 

m) Winst voortkomend uit een mandaat van bestuurder of vereffenaar ................................. 2.084 
 

n) Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding ............................. 2.088  
 

o) Winst of baten beoogt in artikel 228, §3, WIB 92 ................................................................ 2.085 

 
p) Premies naar aanleiding van een sportieve prestatie op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, 
Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen    2.095 
Totaal bedrag ........................................................................................................................... 2.097 

 

8. Betreft de inkomsten van vakken 10h, 10i en 10j 

Aantal personen ....................................................................................................................... 2.089 
Aantal dagen ............................................................................................................................ 2.090 

 
9. Terugbetaling van kosten begrepen in de belastbare inkomsten 

Bedrag ..................................................................................................................................... 2.086 
Aard6 ........................................................................................................................................ 2.099  

  
10. Bedrijfsvoorheffing  ................................................................................................................ 2.063 
 
11. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid ........................................... 287 .................. 2.069  
 

• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de bedrijfsvoorheffing  
ter beschikking gehouden van de Administratie ................................................................. 2.035 

0 = Niet van toepassing 
1 = van toepassing 

 

  

 
6 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. 
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Tags Fiche 281.30 – XML 

 

<Fiche28130> 

   <f30_2030_beneficiarynature />  

   <f30_2035_verantwoordingsstukken />  

   <f30_2059_totaalcontrole />  

   <f30_2060_toegekendbedrag />  

   <f30_2061_vrijstelling />  

   <f30_2062_bedrag />  

   <f30_2063_bedrijfsvoorheffing />  

   <f30_2064_presentiegelden />  

   <f30_2065_toegekendbedrag />  

   <f30_2066_vrijstelling />  

   <f30_2067_bedrag />  

   <f30_2068_zonderberoepskarak />  

    <f30_2069_bijzonderbijdrage /> 

   <f30_2070_toegekendbedrag />  

   <f30_2071_vrijstelling />  

   <f30_2072_bedrag />  

   <f30_2073_toegekendbedrag />  

   <f30_2074_vrijstelling />  

   <f30_2075_bedrag />  

   <f30_2076_peronderhoudsuitke />  

   <f30_2077_onderhoudsuitkering />  

<f30_2078_olympicbonus/> 

<f30_2079_totalamount/> 

   <f30_2080_winstofbaten />  

   <f30_2081_retributies />  

   <f30_2082_buitverrichtingen />  

   <f30_2083_podiumkunstenaars />  

   <f30_2084_winst />  

   <f30_2085_art2283 /> 

   <f30_2086_bedrag />  

   <f30_2087_bedrag />  
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   <f30_2088_bedrag />  

    <f30_2089_numberpeople />  

    <f30_2090_numberdays />  

<f30_2095_foreignolympicbonus/> 

<f30_2097_totalamount/> 

    <f30_2099_aard />  

   <f30_2109_fiscaalidentificat />  

    <f30_2113_sportlimitedremuneration /> 

   <f30_2115_sportunlimitedotherremuneration />  

   <f30_2116_sportmorethan30daysprofit />  

   <f30_2117_managerprofit /> 

</Fiche28130> 
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4.2.3.18 GEGEVENSRECORD ” 281.40”  
 

FICHE 281.40 ZONE NR 

     
 

1. Nr.  ............................................................................................................................................... 2.009 
 
2. Verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaal nr. ....................................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum ............................................................................................................... 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN).................................................................................... 2.109 

 
• Code “ AARD VAN DE VERKRIJGER" .............................................................................. 2.030  

1: verkrijger is natuurlijk persoon 
2: verkrijger is rechtspersoon  

 
3. Naam en adres van de schuldenaar van de rente:  

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
4. Wijze waarop de rente is aangelegd 

Als de rente niet het resultaat is van overdracht van de eigendom, de naakte eigendom of het 
vruchtgebruik van onroerende goederen, hieronder de datum en het nummer van het contract vermelden. 
• Datum ................................................................................................................................. 2.055 
• nummer van het contract .................................................................................................... 2.099 

 

5. Belastbaar bedrag van de rente ...................................................................... 158 .................. 2.060     
 

6. Afgehouden roerende voorheffing .......................................................................................... 2.061 
 

• Code ENKEL OPGAVE 325 ............................................................................................... 2.029 
0(nul) = de gegevens maken het voorwerp uit van een fiche 281.40 
1        = de gegevens maken niet het voorwerp uit van een fiche 281.40; 
ze dienen enkel voor opname in de opgave 325.40 

 
• De vermelding : OVEREENK. ZIE BIJLAGE NR. 

Het nummer van de bijlage  ............................................................................................... 2.110  
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Tags Fiche 281.40 – XML 

 

<Fiche28140> 

   < f40_2030_beneficiarytype/>  

   <f40_2055_datum />  

   <f40_2059_totaalcontrole />  

   <f40_2060_belastbaarbedrag />  

  <f40_2061_afgehoudenroervoo />  

   <f40_2099_contract />  

   <f40_2109_fiscaalidentificat />  

   <f40_2110_overeenkomstbijlag />  

</Fiche28140> 
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4.2.3.19 GEGEVENSRECORD ” 281.45”  
 

FICHE 281.45 ZONE NR 

     
 
1. Nr.  ............................................................................................................................................... 2.009 
 
2. Naam en adres van de schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

     In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
3. Verkrijger van de inkomsten  

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaal nr. of ondernemingsnummer (KBO) (1) .............................................................. 2.011 
• KBO-nummer van een natuurlijk persoon (facultatief) (2)(3) ............................................. 2.110 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN) (3) .............................................................................. 2.109 

 
• Code “ AARD VAN DE VERKRIJGER” .............................................................................. 2.030  

1 =verkrijger is natuurlijk persoon  
2 = verkrijger is rechtspersoon 

 

(1) Het nationaal nummer van een rechtspersoon is zijn KBO-nummer. Als de genieter van de inkomsten 
een rechtspersoon is (zone 2.030 = 2) dan moet de zone 2.011 het KBO-nummer bevatten. De zone 
2.110 blijft leeg. 
 
Indien de genieter van de inkomsten een natuurlijk persoon is (zone 2.030 = 1) en u kent het nationaal 
nummer (11 posities waarvan de eerste 6 de geboortedatum aanduiden) dan kan u dat in de zone 2.011 
vermelden (niet verplicht).  
 

(2) Als u het KBO-nummer van de natuurlijk persoon  kent vermeldt u dat in de zone 2.110. Dit veld kan 
niet ingevuld worden voor een rechtspersoon! 

 
(3) De verkrijger is een natuurlijke persoon: 
Indien de verkrijger van de inkomsten gedomicilieerd is in België gaat het om zijn inschrijvingsnummer 

in het Rijksregister of, bij gebrek daaraan, zijn geboortedatum en -plaats. 
Indien de verkrijger van de inkomsten niet gedomicilieerd is in België gaat het om zijn fiscaal 

identificatienummer (FIN) dat door de woonstaat van de verkrijger van de inkomsten is toegekend of, bij 
gebrek daaraan, zijn geboortedatum en -plaats (gemeente en land). 
De verkrijger is een rechtspersoon: 
Het identificatienummer komt overeen met het ondernemingsnummer. 

 

4. Brutobedrag van de inkomsten ............................................................................................... 2.060 
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5. Afgetrokken kosten  
a) forfaitaire kosten ................................................................................................................. 2.061 
b) werkelijke kosten ................................................................................................................ 2.062 

 
6. Bedrag van de ingehouden roerende voorheffing  ................................................................ 2.063 
  

           

• Code ENKEL OPGAVE 325 ............................................................................................... 2.029 
0(nul) = De gegevens maken het voorwerp uit van een fiche 281.45 
1        = De gegevens maken niet het voorwerp uit van een fiche 281.45; 

Ze dienen enkel voor opname in de opgave 325.45. 
= vrijgestelde inkomsten 

    
• Verantwoordingsstukken voor de vrijstelling per verdrag van de roerende    

voorheffing ter beschikking gehouden van de Administratie .............................................. 2.031 
0      = Niet van toepassing 
1      = Van toepassing 

 
• Commentaar: eventuele verduidelijking van de onder 4,5 of 6  ......................................... 2.099 tot  

opgenomen bedragen ........................................................................................................ 2.102 
Commentaar (vervolg) ........................................................................................................ 2.139 en 
 ............................................................................................................................................ 2.140 

 

Tags Fiche 281.45 – XML 

 

<Fiche28145> 

   <f45_2030_aardpersoon /> 

    <f45_2031_verantwoordingsstukken /> 

   <f45_2059_totaalcontrole />  

   <f45_2060_brutoinkomsten />  

   <f45_2061_forfaitairekosten />  

   <f45_2062_werkelijkekosten />  

   <f45_2063_roerendevoorheffing />  

    <f45_2099_comment />  

   <f45_2109_fiscaalidentificat />  

   <f45_2110_kbonbr /> 

</Fiche28145> 
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4.2.3.20 GEGEVENSRECORD ” 281.49” 
 

FICHE 281.49 (Parlementaire vergoedingen)                                               ZONE NR 

     
 

1. Volgnummer..............................................................................................................         2.009  
 
2. Schuldenaar van de inkomsten : 
 * Naam ................................................................................................................. 1.011-1.012 
 * Straat en nr. / bus ..............................................................................................       1.013 
 * Postcode.............................................................................................................       1.014 
 * Gemeente ..........................................................................................................       1.015 
 * Ondernemingsnummer of nationaal nummer ……….........................................       1.037 
   In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
3. Verkrijger van de inkomsten : 

 * Naam ..................................................................................................................           2.013 
 * Voornaam ……………………………………………………………………….……..           2.114 
 * Straat en nr./bus .................................................................................................           2.015 
 * Postcode..............................................................................................................           2.016 
 * Gemeente ...........................................................................................................           2.017 
 * Land ....................................................................................................................           2.018 
 * Nationaal nummer ..............................................................................................           2.011 
 * Geboortedatum ...................................................................................................           2.012 
 * Geboorteplaats ………………………………………………………………………..           2.105 
  

4. Type van de fiche ……………………………………………………………………………..          2.030 
 1 = Model A - voor actieve leden 
 2 = Model B - voor gewezen leden die een uittredingsvergoeding ontvangen 
 

Model A - voor actieve leden 
 

A. Belastbare vergoedingen 
1. Parlementaire vergoeding (bruto) …………………………………………………. 2.060 
2. Vergoeding voor bijzondere functies (bruto) ……………………………………… 2.061 
3. Voertuig voordeel alle aard …………………………………………………………. 2.062 
4. Totaal ………………………………………………………………  650   …………. 2.063 

 
B. Sociale Inhoudingen 

1. Pensioenbijdrage …………………………………………………………………….. 2.064 
2. Matigingsbijdrage ……………………………………………………………….……. 2.065 
3. Totaal ………………………………………………………………  656   ………….. 2.066 

 

C. Vrijgestelde vergoedingen 
1. Forfaitaire onkostenvergoeding betreffende 

• het parlementair mandaat…………………………………………………… 2.067 
• de bijzondere functie bij de Assemblee …………………………………… 2.068 

2. Forfaitaire terugbetaling van verplaatsingskosten …………………………………  2.069 
Terugvordering verplaatsingskosten (zonder minteken)..…………………………  2.073 

3. Terugbetaling mutualiteitsbijdrage…………………………………………………… 2.070 
Terugvordering mutualiteitsbijdrage (zonder minteken)…………………………… 2.077 
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D. Vrijgestelde vergoedingen VAA en andere terugbetalingen 
1. Voordelen van alle aard …………………………………………………………….. 2.081 
2. Andere terugbetalingen van kosten (op basis van bewijsstukken) …………….. 2.082 

Terugvordering (zonder minteken) ………………………………………………… 2.083 
Aard …………………………………………………………………………………… 2.099 

3. Andere forfaitair bepaalde terugbetalingen van kosten………………………….. 2.084 
Terugvordering (zonder minteken) ………………………………………………… 2.085 
Aard …………………………………………………………………………………… 2.102 

 
 
 

Model B - voor gewezen leden die een uittredingsvergoeding ontvangen 
 

A. Brutobedrag van de uittredingsvergoeding 
Uittredingsvergoeding ……………………………………………….  695  ………………. 2.071 
 

B. Sociale Inhoudingen 
1. Pensioenbijdrage ……………………………………………………………………….. 2.072 
2. Matigingsbijdrage ……………………………………………………………………….. 2.073 
3. Totaal ……………………………………………………………..   697  ……………… 2.074 

 

C. Vrijgestelde vergoedingen 
Terugbetaling mutualiteitsbijdrage ………………………………………………………….. 2.075 

  Terugvordering mutualiteitsbijdrage (zonder minteken)…………………………………… 2.078 

 

D. Vrijgestelde vergoedingen VAA en andere terugbetalingen 
1. Voordelen van alle aard …………………………………………………………….. 2.086 
2. Andere terugbetalingen van kosten (op basis van bewijsstukken) …………….. 2.087 

Terugvordering (zonder minteken) ………………………………………………… 2.088 
Aard …………………………………………………………………………………… 2.139 

3. Andere forfaitair bepaalde terugbetalingen van kosten………………………….. 2.095 
Terugvordering (zonder minteken) ………………………………………………… 2.097 
Aard …………………………………………………………………………………… 2.140 

 
 

Tags Fiche 281.49 – XML 

<Fiche28149> 

   <f49_2030_fichetype/>  

   <f49_2059_totaalcontrole/>  

   <f49_2060_agrossparlimentarycompensation/>  

   <f49_2061_aspecialfunctioncompensation/>  

   <f49_2062_avehiclecompensation/>  

   <f49_2063_atotalcompensation/>  

   <f49_2064_apensioncontribution/>  

   <f49_2065_amoderationcontribtion/>  
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   <f49_2066_atotalsocialdeductions/>  

   <f49_2067_aparlimentaryexemption/>  

   <f49_2068_aspecialfunctionexemption/>  

   <f49_2069_atravelexemption/>  

   <f49_2070_amutualityrepayment/>  

   <f49_2071_bexitcompensation/>  

   <f49_2072_bpensioncontribution/> 

<f49_2073_bmoderationcontribution/>  

   <f49_2074_btotalsocialdeductions/>  

   <f49_2075_bmutualityrepayment/>  

<f49_2076_anegativeamounttravel/> 

 <f49_2077_anegativeamountmutuality/> 

 <f49_2078_bnegativeamountmutuality/> 

 <f49_2081_abenefitinkind> 

 <f49_2082_aothercompensationwithdocuments> 

 <f49_2083_aotherrepayment> 

 <f49_2084_aflatrateothercompensation> 

 <f49_2085_aotherrepayment> 

 <f49_2086_bbenefitinkind> 

 <f49_2087_bothercompensationwithdocuments> 

 <f49_2088_botherrepayment> 

 <f49_2095_bflatrateothercompensation> 

 <f49_2097_botherrepayment> 

 <f49_2099_anature> 

 <f49_2102_anature> 

 <f49_2139_bnature> 

 <f49_2140_bnature> 

</Fiche28149> 
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4.2.3.21 GEGEVENSRECORD ” 281.50”  
 

FICHE 281.50 ZONE NR 

     
 

1. Nr.  ............................................................................................................................................... 2.009 
 
2. Naam (of benaming) en adres van de schuldenaar van de inkomsten 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO) ......................................................... 1.037 

In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
    Naam, voornaam (of benaming) en adres van verkrijger van de inkomsten 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Uitgeoefend beroep ............................................................................................................ 2.107 
• Nationaal nr. of ondernemingsnummer (KBO) (1) .............................................................. 2.011 
• KBO-nummer van een natuurlijk persoon (2) ..................................................................... 2.110 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN) .................................................................................... 2.109 

  

• Code “ AARD VAN DE VERKRIJGER"......(1) (2) .............................................................. 2.030  
1: verkrijger is natuurlijk persoon 
2: verkrijger is rechtspersoon  

 

(1) Het nationaal nummer van een rechtspersoon is zijn KBO-nummer. Als de genieter van de 
inkomsten een rechtspersoon is (zone 2.030 = 2) dan moet de zone 2.011 het KBO-nummer 
bevatten. De zone 2.110 blijft leeg. 

 
Indien de genieter van de inkomsten een natuurlijk persoon is (zone 2.030 = 1) en u kent het 
nationaal nummer (11 posities waarvan de eerste 6 de geboortedatum aanduiden) dan kan u dat 
in de zone 2.011 vermelden (niet verplicht).  

 
(2) Sinds 2009 hebben alle natuurlijke personen die een vrij beroep (advocaat, arts, kinesist,…) 

uitoefenen een KBO-nummer ontvangen. Voor deze genieters moet het KBO-nummer verplicht 
vermeld worden in de zone 2.110. Dit veld kan niet ingevuld worden indien de begunstigde 
een rechtspersoon is ! 

 

3. AARD 
 

a) Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz ...................................................... 2.060 
b) Erelonen of vacatiegelden .................................................................................................. 2.061 
c) Voordelen van alle aard...................................................................................................... 2.062 

Aard .................................................................................................................................... 2.103 
d) Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger ................................................................. 2.063 
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e) Totaal (2.060 + 2.061 + 2.062 + 2.063) .............................................................................. 2.064 
f) Als het in rubriek e) ingevulde bedrag vergoedingen bevat voor sportieve activiteiten  

van sportbeoefenaars of vergoedingen voor activiteiten van opleiders, trainers of  
begeleiders ten behoeve van sportbeoefenaars, vermeld dan hier het daarin begrepen  
bedrag dat is uitgekeerd aan: 

• sportbeoefenaars voor hun sportieve activiteiten .................................................. 2.066 
• opleiders, trainers, begeleiders voor hun activiteiten ten behoeve  

van sportbeoefenaars ............................................................................................ 2.067 
g) Indien het onder rubriek e) ingevulde bedrag niet overeenkomt met het bedrag dat in  

het in vak 2 vermelde jaar werd uitbetaald, vermeld dan hier het bedrag dat werkelijk  
in dat jaar is uitbetaald (met inbegrip van de sommen die betrekking hebben op andere  
belastbare tijdperken) ......................................................................................................... 2.065 

 

Als er geen enkele betaling is gebeurd in 2021 de vermelding “Nihil” aanduiden 

• De vermelding: NIHIL ......................................................................................................... 2.031 
0 (nul) = indien niet van toepassing 
1 = indien van toepassing 

 

4. Commentaar: Eventuele verduidelijking van de onder 4. a) – f) opgenomen bedragen …    2.099 tot 2.102 
                            Commentaar (vervolg) …………………………………………………………..   2.139 en 2.140 
 

Tags Fiche 281.50 – XML 

 

<Fiche28150> 

   <f50_2030_aardpersoon />  

   <f50_2031_nihil />  

   <f50_2059_totaalcontrole />  

   <f50_2060_commissies />  

   <f50_2061_erelonenofvacatie />  

   <f50_2062_voordelenaardbedrag />  

   <f50_2063_kosten />  

   <f50_2064_totaal />  

   <f50_2065_werkelijkbetaaldb />  

   <f50_2066_sportremuneration />  

   <f50_2067_managerremuneration />  

   <f50_2099_comment />  

   <f50_2103_advantagenature />  

   <f50_2107_uitgeoefendberoep />  

   <f50_2109_fiscaalidentificat />  

   <f50_2110_kbonbr /> 

</Fiche28150> 
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4.2.3.22 GEGEVENSRECORD ” 281.60”  
 

FICHE 281.60 (pensioensparen) ZONE NR 

 
 

1. Volgnummer.  ............................................................................................................................. 2.009 
 
2. Naam en adres van de instelling of onderneming die gegevens heeft ingediend 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 

Genieter: identiteit van de belastingplichtige 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaal nr. ....................................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN) .................................................................................... 2.109 

 

3. Nummer van de rekening of polis ................................................................................................ 2.099 
• Datum van de opening van de rekening of het aangaan  van de polis .............................. 2.055 
• Aard van het contract .......................................................................................................... 2.030 

1 = collectieve spaarrekening 
2 = individuele spaarrekening 
3 = spaarverzekering 

• Benaming van de collectieve spaarrekening ...................................................................... 2.102 
 

4. Bedrag van de verrichte stortingen ......................................................................................... 2.060 
 
5. Bij overdracht van de volledige tegoeden of van de volledige technische reserve naar een andere instelling 

               
De overdragende instelling vermeldt 

• Naam van de ontvangende instelling  ........................................................................... 2.103 
• Ofwel het bedrag van het overgedragen spaartegoed .................................................. 2.061 

Ofwel het aantal overgedragen deelbewijzen (1) .......................................................... 2.110 
                  (Opgelet: aantal deelbewijzen met 3 decimalen: zie 4.2.3.2 Opmerkingen)  
 
       De ontvangende instelling vermeldt: 

• Naam van de overdragende instelling ........................................................................... 2.107  
• Ofwel het bedrag van het overgedragen spaartegoed .................................................. 2.062 
     Ofwel het aantal overgedragen deelbewijzen (1) .......................................................... 2.111 

                  (Opgelet: aantal deelbewijzen met 3 decimalen: zie 4.2.3.2 Opmerkingen) 
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(1) Bij volledige overdracht door middel van deelbewijzen van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. 
• Naam van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (eventueel afkorting) ................... 2.100 

 

Bij de interne overdracht van het totaal van het eerder opgebouwd spaartegoed of het geheel  
van de technische voorraad van een spaarverzekering naar een nieuw contract bij dezelfde 
maatschappij: 

• Nr. van de overgedragen rekening of polis ................................................................... 2.101 
 

* De in artikel 145/15 vermelde instellingen en ondernemingen dienen de gegevens betreffende   
  pensioenspaarcontracten mede te delen aan de administratie volgens de regels vermeld in art. 145/8 tot 145/16  
  WIB’92 en met name tot en met het jaar waarin de belastingplichtige de leeftijd van 64 jaar bereikt.  

 

 

Tags Fiche 281.60 – XML 

 

<Fiche28160> 

   <f60_2030_aardcontract />  

   <f60_2055_openingrekening />  

   <f60_2059_totaalcontrole />  

   <f60_2060_verrichtestortinge />  

   <f60_2061_overgedragenspaart />  

   <f60_2062_overgedragenspaart />  

   <f60_2099_rekeningofpolis />  

   <f60_2100_gemeensch_beleggingsfonds />  

   <f60_2101_overgedragenrekening />  

   <f60_2102_collspaarrekening />  

   <f60_2103_naaminstelling />  

   <f60_2107_overdragendeinstel />  

   <f60_2109_fiscaalidentificat />  

   <f60_2110_overgedragendeelbewijzen />  

   <f60_2111_overgedragendeelbewijzen /> 

</Fiche28160> 

  

http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=WIB2007!145/15&
http://192.168.100.50/NL/?bron.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&file=wib2007/WIB2007&zoek=000000000&name=145/8@145/16&
http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=wib2007!INH&
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4.2.3.23 GEGEVENSRECORD ” 281.61”  
 

ATTEST 281.61 (aflossingen-intresten) ZONE NR 

 
 

Attest energiebesparende lening ..................................................................................................... 2.030 
    1 = ja 
    0 = niet van toepassing 
Jaar van de betalingen .................................................................................................................... 2.002 
 

1. Volgnummer van het attest ...................................................................................................... 2.009 

 

2. Identificatie van de ontlener: 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 

Enkel ingevolge een indeplaatsstelling, bevrijding of toetreding, deze zone in te vullen    

Van ...................................................................................................................................... 2.055 
Tot ....................................................................................................................................... 2.158 

en 
Van ...................................................................................................................................... 2.163 
Tot ....................................................................................................................................... 2.164 

 

3. Nationaal nummer van de ontlener ......................................................................................... 2.011 

of fiscaal identificatienummer (FIN) ............................................................................................ 2.109 
Geboortedatum...........................................................................................................................  2.012 

 

4. Referentienummer van het contract ........................................................................................ 2.099 

Vorige referentienummer van het contract ................................................................................. 2.102 
(indien wijziging tijdens het jaar van betaling)  

 

5. Datum afsluiting van het contract ...........................................................................................  2.056 

 

6. Voorziene einddatum ................................................................................................................  2.157 

Wijziging van de einddatum ....................................................................................................... 2.159 
Verschillende gevallen mogelijk (XML-veld):  
Nieuwe voorziene einddatum 
Datum van de inwerkingtreding 

 

7. Aanvangsbedrag van de lening dat op de nr. 8 vermelde doelen betrekking heeft : 
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a) Totaal bedrag van de lening ................................................................................................  2.060 
b)  Totaal bedrag van de lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving .................. 2.061 

Indien een wijziging .............................................................................................................. 2.160 
Verschillende gevallen mogelijk (XML-veld) : 
Totaal bedrag van de lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving 
Met inwerkingtreding  …(datum van wijziging) 

 

8. Doel van de lening 

Het doel van de lening is gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijk doel  
van deze lening  .................................................................................................................... 2.032 

Het oorspronkelijk doel van deze lening  
0 = neen 
1 = ja 

 

• Bouw van een woning voor een aanvangsbedrag van ...................................................... 2.062 
• Aankoop van een woning voor een aanvangsbedrag van ................................................. 2.063 
• Verbouwing van een woning voor een aanvangsbedrag van ............................................ 2.064 
• Niet als verbouwing aan te merken vernieuwing van een woning of  

omvorming van een onroerend goed tot een woning voor een aanvangsbedrag van ....... 2.065 
• Betaling van successierechten of schenkingsrechten met betrekking tot een woning voor een 

aanvangsbedrag van ..........................................................................................................  2.067 
• Herfinanciering van een aangegane hypothecaire lening  voor één van bovenvermelde doelen     

verschillende gevallen mogelijk (XML-veld) ....................................................................... 2.150 
bedrag van het geherfinancierd contract 
bedrag van het oorspronkelijk contract 
datum van het geherfinancierd contract 
nummer van het geherfinancierd contract 

 

Doel(en) van de lening ingeval het gaat om een contract gesloten vóór 2016 en zonder  
vermelding van het corresponderende aanvangsbedrag in te vullen aan de hand van de 
corresponderende codes .................................................................................................... 2.100 

1= Bouw woning; 2= aankoop woning; 3 = verbouwing woning; 4= niet als verbouwing vernieuwing/ 
omvorming woning; 5= betaling successierechten/schenkingsrechten; 6= herfinanciering; 7 = onbepaald 
Gelieve deze code links uit te lijnen. 

 
Meerdere codes voor één verkrijger moeten naast mekaar te worden geplaatst (vb : 236)   

 

9. Ligging van de woning(en) waarvoor de lening werd aangegaan ....................................... 2.151 
verschillende gevallen mogelijk (XML-veld) :   

Adres 

 

10. Bedragen betaald met betrekking tot het onder 7, a, vermelde aanvangsbedrag van de lening : 

a) Andere dan onder b) vermelde kapitaalaflossingen ........................................................... 2.068 
b) Vervroegde integrale terugbetaling van de lening 

Kapitaalbedrag ............................................................................................................ 2.069 
datum van terugbetaling ............................................................................................. 2.144 

c) Interesten ............................................................................................................................ 2.070 
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11. Werkelijk kapitaalsaldo van het aanvangsbedrag van de lening  
opgenomen onder 7, a, op 31/12 van het jaar van betaling .................................................... 2.071 

 

12. Nationaal nummer, ondernemingsnummer, naam, voornaam en adres van de eventuele 
medecontractanten 

Verschillende gevallen mogelijk (XML-veld) :   
NN/KBO - GEBOORTEDATUM - NAAM – VOORNAAM - ADRES  
 
van (begindatum) - tot (einddatum)  
van (begindatum2) - tot (einddatum2) ................................................................................ 2.152   
 

13. Duurtijdverlenging in het kader van de Coronacrisis (enkel aan te kruisen en in te vullen indien het 
gaat om een duurtijdverlenging ten gevolge van betalingsuitstel dat onder bepaalde voorwaarden naar 
aanleiding van de coronacrisis werd toegestaan)  .......................................................................... 2.031 
0 = niet van toepassing 

1 = van toepassing met een grens van 9 maanden 

2 = van toepassing zonder grens van 9 maanden 

 

Aantal maanden ......................................................................................................................... 2.057 

0 = herfinanciering waarbij het aantal maanden verlenging niet bekend is 

 
 

Tags XML- 281.61  

 

<Fiche28161> 

<f61_2030_greenloan />      

<f61_2031_coronavirusprolongation/> 1N   

<f61_2032_modiffinality /> 

<f61_2055_datevalidbeg />      

<f61_2056_loandate />      

<f61_2057_coronavirusmonthsextension/> 10N 

<f61_2059_totaalcontrole />                                  

<f61_2060_totalloanamount />     

<f61_2061_mortgageamount />     

<f61_2062_finalityconstructamount />    

<f61_2063_finalityacquisitamount />    

<f61_2064_finalitytransformamount />    

<f61_2065_finalitynohabitamount />    

<f61_2067_finalitysuccessamount />    
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<f61_2068_norefundamount />     

<f61_2069_anticiprefundamount />    

<f61_2070_interestamount />     

<f61_2071_realbalanceamount3112 />    

<f61_2099_loanreference />      

<f61_2100_objectifnoamountandbefore2016 /> 

<f61_2102_oldloanreference />     

<f61_2144_refunddate />      

<f61_2157_dateend />      

<f61_2158_datevalidend />             

<f61_2163_datevalidbeg2 />            

<f61_2164_datevalidend2 />            

<f61_2150_finalityrefinancstring />  XML 

<f61_finalityrefinancamount />   13N   

<f61_refinancoriginamount />   13N 

<f61_refinancdate />    10 DATE 

<f61_refinancreference />   60 AN 

<f61_2151_situatcountrystring />   XML  

<f61_situataddres />      

<f61_2152_othercontractors />   XML 

<f61_NNBCEotherContractors />  11N 

<f61_birthdateotherContractors />  10 DATE 

<f61_nameotherContractors />   AN 

<f61_firstnameotherContractors />  AN 

<f61_addresotherContractors />   AN 

<f61_begdateotherContractors />  10 DATE 

<f61_enddateotherContractors />  10 DATE 

        <f61_begdate2otherContractors />  10 DATE 

 <f61_enddate2otherContractors />  10 DATE 

<f61_2159_modifdateend/>           XML 

 <f61_modifdateend>                      10 DATE 

 <f61_modifdatendvalidbeg>         10 DATE 

 <f61_2160_modifmodifmortgage/>  XML 

 <f61_ modifmortgageamount >    13N  
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 <f61_ modifmortgageamountvalidbeg >          10 DATE 

</Fiche28161> 
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4.2.3.24 GEGEVENSRECORD ” 281.62”  
 

ATTEST 281.62 (levensverzekering) ZONE NR 
 

 

Jaar van de betalingen .................................................................................................................... 2.002 

 

1. Volgnummer van het attest ...................................................................................................... 2.009 

 

2. Identificatie van de ontlener 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Landcode ............................................................................................................................ 2.018 

 

3. Nationaal nummer van de verzekeringsnemer ....................................................................... 2.011 

• Of fiscaal identificatienummer (FIN) …....................................... ....................................... 2.109 
• Geboortedatum  .................................................................................................................. 2.012 

 

4. Referentienummer van het contract ........................................................................................ 2.099 

Vorige referentienummer van het contract ................................................................................. 2.102 

 

5. Aanvangsdatum van het contract ............................................................................................ 2.055 

 

6. Einddatum van het contract ..................................................................................................... 2.056 

Einddatum van het contract is onbepaald .................................................................................. 2.031 

 

7. Wijziging van de einddatum van het contract 

a) Nieuwe einddatum van het contract ................................................................................... 2.157 
of 
onbepaalde einddatum ....................................................................................................... 2.033 

0= niet van toepassing 
1= ja  

b) Vanaf .................................................................................................................................. 2.158 
 

8. Diende het contract bij aanvang tot waarborg of wedersamenstelling van een  
hypothecaire lening afgesloten voor een woning  

(JA/NEEN) .................................................................................................................................. 2.030 
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9. Wijziging van het doel van het contract 

a) Op 31/12/.. (jaar van betaling) diende het contract bij aanvang tot waarborg of wedersamenstelling 
van een hypothecaire lening afgesloten voor een woning (JA/NEEN) .............................. 2.032 

b) Vanaf .................................................................................................................................. 2.093 
 

10. Begunstigden bij overlijden op 31/12 (jaar van betaling ) ................................................... 2.150 

meerdere gevallen mogelijk (XML-veld)   
- begunstigden  
- vanaf  

 
 

11. Verzekerd bedrag bij aanvang van het contract  

a) Bij leven .............................................................................................................................. 2.060 of 
 ............................................................................................................................................ 2.153 

a) Bij overlijden ....................................................................................................................... 2.061 of 
 ............................................................................................................................................ 2.154 

 

12. Verzekerd bedrag op 31/12/.. (jaar van betaling)  

a) Bij leven .............................................................................................................................. 2.062 of 
 ............................................................................................................................................ 2.155 

b) Bij overlijden ....................................................................................................................... 2.063 of 
 ............................................................................................................................................ 2.156 

 

13. Bedrag van de premies die werden betaald voor de vestiging van een rente of een kapitaal bij 
leven en / of bij overlijden (exclusief het bedrag dat, in voorkomend geval, betrekking heeft op 
de aanvullende verzekering(en))  

  ................................................................................................................................................. 2.064 

 

 

Tags XML- 281.62 

 

<Fiche28162> 

<f62_2030_finalitylifeins />      

<f62_2031_undeflifeinsdateend />    

<f62_2032_modiffinality3112 />     

<f62_2033_modifundeflifeinsdatend />    

<f62_2055_lifeinsdatebegin />     

<f62_2056_lifeinsdateend />     

<f62_2059_totaalcontrole />                                   

<f62_2060_lifeinsamountiflifedbeg/>    
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<f62_2061_lifeinsamountifdeadbeg />    

<f62_2062_lifeinsamountiflife3112 />    

<f62_2063_lifeinsamountifdead3112 />    

<f62_2064_lifeinsamountprime />     

<f62_2093_modifdatefinality3112 />    

<f62_2099_lifeinsreference />     

<f62_2102_oldlifeinsreference />     

<f62_2153_lifeinsnoteiflifebeg />     

<f62_2154_lifeinsnoteifdeadbeg />                         

<f62_2155_lifeinsnoteiflife3112 />                          

<f62_2156_lifeinsnoteifdead3112 />                       

<f62_2157_modifdateend />     

<f62_2158_modifdateendeffect />     

<f62_2150_recipientifdead />    XML 

<f62_recipient/>                    tekst 

<f62_daterecipient/>                                    10 DATE 

<Fiche28162> 
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4.2.3.25 GEGEVENSRECORD ” 281.63”  
  

ATTEST 281.63 (Rechtsbijstand met fiscale vermindering)                                             ZONE NR  
 
 

Jaar van de betalingen .................................................................................................................... 2.002 
 

1. Nr. ................................................................................................................................................ 2.009 

 
2. Schuldenaar van de inkomsten: 

• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO) ......................................................... 1.037 

In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 

3. Geadresseerde: verzekeringnemer 
• Nationaal nummer. ............................................................................................................. 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN) .................................................................................... 2.109 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en Nr. / bus............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• BBuitenlandse Postcode..................................................................................................... 2.112 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 
4. Referentienummer van het contract ........................................................................................ 2.099 

Vorige referentienummer van het contract ................................................................................. 2.102 
(indien wijziging tijdens het jaar van betaling)  

 
5. Bedragen van de premies ......................................................................................................... 2.060 
 
6. Bevestiging dat de overeenkomst voldoet aan alle voorwaarden van hoofdstuk 2 van  
    de wet van 22.04.2019 ............................................................................................................... 2.032 

1= Ja  
2= Neen 
0= Niet van toepassing 

 

Tags XML- 281.63 

<Fiche28163> 

<f63_2060_bedrag />        

<f63_2099_assurancereference />      

<f63_2102_oldassurancereference /> 

<f63_2032_conditionsrespected /> 

<Fiche28163>      
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4.2.3.26 GEGEVENSRECORD ” 281.71”  
 

FICHE 281.71 (giften) ZONE NR 

 
 

1 Volgnummer ................................................................................................................................ 2.009 
 
2. Schenker: 

• Nationaal nr. ....................................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornamen (*) .................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

(*) Indien gekend, de voornamen hier vermelden (voor opzoeking van het NN)  
 

3. Naam en adres van de organisatie: 
• Ondernemingsnummer (KBO) van de organisatie ............................................................. 1.005 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 

Bedrag van de giften ................................................................................................................ 2.060 
Aard van de schenker .............................................................................................................. 2.030 

1 = de schenker is een natuurlijke persoon 
2 = de schenker is een rechtspersoon 

 

     Aflevering op basis van (**) ........................................................................................................ 2.045 
 01 = artikel 145/33, 1°, a 
 02 = artikel 145/33, 1°, b 
 03 = artikel 145/33, 1°, c 
 04 = artikel 145/33, 1°, d 
 05 = artikel 145/33, 1°, e 
 06 = artikel 145/33, 1°, f 
 07 = artikel 145/33, 1°, g 
 08 = artikel 145/33, 1°, h 
 09 = artikel 145/33, 1°, i 
 10 = artikel 145/33, 1°, j 
 11 = artikel 145/33, 1°, k 
 12 = artikel 145/33, 1°, l 

13 = artikel 145/33, 2° 
 14 = artikel 145/33, 3° 
 16 = artikel 145/33, 4°, a 
 17 = artikel 145/33, 4°, b 
 18 = verschillende artikels   (**) Verplichte zone – zie bijlage 2 
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Tags Fiche 281.71 – XML 

 

<Fiche28171> 

   <f71_2030_aardschenker />  

   <f71_2045_uitreikingopbasisvan />  

   <f71_2059_totaalcontrole />  

   <f71_2060_bedragliberaliteiten /> 

</Fiche28171> 
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4.2.3.27 GEGEVENSRECORD “281.72” 
 

ATTEST 281.72 (monumenten onroerend erfgoed) ZONE NR 

 
 

Jaar van betalingen  ........................................................................................................................ 2.002 
 

1. Volgnummer van het attest  ................................................................................................... 2.009 
 

2. Identificatie van de belastingplichtige: 
• Nationaal nr. ....................................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Landcode  ........................................................................................................................... 2.018 

 
3. Referentie van het onroerend erfgoed: 
• Referentie onroerend erfgoed ............................................................................................ 2.099 
• Kadastrale gegevens  ......................................................................................................... 2.139 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 2.106 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.104 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 2.103 
• Datum beschermingsbesluit ............................................................................................... 2.055 
• Datum bericht goedkeuring ................................................................................................ 2.056 

 
4. Uitgevoerde werken: 
• Eigendomspercentage van de aanvrager (%)  ................................................................... 2.047 
• Korte omschrijving van de uitgevoerde werken  ................................................................. 2.140 
• Door de aanvrager betaalde kosten van de uitgevoerde werken .......................................  2.060 
• Bedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering ………………………   385    2.061 
• Niet voor belastingvermindering in aanmerking …………………………………….............. 2.162 
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Tags XML- 281.72 

 

<Fiche28172> 

<f72_2047_eigendomspercentageaanvrager /> 

<f72_2055_datumbeschermingsbesluit /> 

<f72_2056_datumberichtgoedkeuring /> 

    <f72_2059_totaalcontrole />  

<f72_2060_totalekosten />                          

<f72_2061_kosteninaanmerkingbelastingvermindering />  

<f72_2062_kostennietinaanmerkingbelastingvermindering />                   

<f72_2099_referentieonroerenderfgoed /> 

<f72_2103_gemeenteonroerenderfgoed /> 

<f72_2104_postcodebelgischonroerenderfgoed />  

<f72_2106_adresonroerenderfgoed />   

<f72_2139_kadastralegegevens />                    

<f72_2140_kortebeschrijvingwerken />       

</Fiche28172> 
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4.2.3.28 GEGEVENSRECORD “281.77” 
 

ATTEST 281.77 (Belastingvermindering EERSTE Tax Shelter “COVID-19” ) ZONE NR 

 
 

Volgnummer ................................................................................................................................... 2.009 
 

Jaar waarop het attest betrekking heeft .......................................................................................... 2.002 
 

1. Uitreiker van dit attest 

• KBO (van de onderneming) .................................................................................................. 1.005 
• Naam van de vennootschap  ...................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 

2. Gegevens m.b.t. investeerder 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Buitenlandse Postcode………………………………………………. ..................................... 2.112 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaal nr. ....................................................................................................................... 2.011 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN) .................................................................................... 2.109 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 

 
Datum van de investering 
Datum van de volledige volstorting van de aandelen ......................................................................  2.056 

 

Type attest :  .................................................................................................................................. 2.046 

1 = Attest betreffende het jaar van verwerving van de aandelen of beleggingsinstrumenten  

2 = Attest betreffende één van de vijf jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen  
      of beleggingsinstrumenten  

3  = Attest betreffende het jaar waarin een gedeeltelijke terugname van de belastingvermindering   
    betrekking heeft 

 

Vervolledig de zone 2.046 met de bijhorende type(s) attest(en). In het geval van een gedeeltelijke 
vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten, dient type 2 en 3 ingevuld te worden. Gelieve 
in dit geval de waarde 23 aan te duiden in de zone 2.046 

 

Identificatie van de certificeringsverantwoordelijke bij de uitreikende vennootschap ......... 2.103 

Functie van de verantwoordelijke bij de uitreikende vennootschap ....................................... 2.106 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      137/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

 

1. Attest betreffende het jaar van verwerving van de aandelen  
 

bevestig: ................................................................................................................................ 2.031 

• dat de voorwaarden voorzien in artikel 15, § 1 en 2, van de wet van 15/07/2020  
houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19  
pandemie (CORONA III, BS 23.07.2020) zijn vervuld EN  

• de inschrijver de aandelen nog in zijn bezit heeft op 31/12/2021. 
1 = ja 
2 = neen  
0 = niet van toepassing 

 

De omzet van de vennootschap (in euro’s): 

• bedrag voor de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020  ............................................  2.060 
• bedrag voor de periode van 14/03/2019 tot 30/04/2019 .............................................  2.061 

 

In het geval de vennootschap werd opgericht na 14/03/2019, anders dan in het kader van een fusie  
of een splitsing van vennootschappen (in euro’s): 

• de gerealiseerde omzet voor de periode van 14/03/2020 tot 30/04/2020  ................. 2.060 
• de in het financieel plan vooropgestelde omzet voor dezelfde periode 2.062 

 

Het bedrag waarop door de voormelde inschrijver werd ingeschreven ............................. 2.063 

Het bedrag dat recht kan geven op de belastingvermindering ........................................... 2.064 

 

2. Attest betreffende één van de vijf jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen  
 

           bevestig:  .............................................................................................................................. 2.032 

• dat de alle7 betrokken aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31/12/2021 
EN 

• dat de 5 voorwaarden voorzien in artikel 15, § 2, 3de lid, van voormelde wet van 15/07/2020 
zijn vervuld 

1 = ja  
2 = neen  
0 = niet van toepassing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Indien een gedeelte van de aandelen wordt overgedragen, moet de volgende rubriek ‘In geval van een gedeeltelijke     
   overdracht van aandelen’ worden ingevuld.  
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In het geval van gedeeltelijke vervreemding van de aandelen8 dit jaar of een vorig jaar 

 
Aantal aandelen9 die bewaard zijn gebleven ..................................................................... 2.110 
 
bevestig:  ............................................................................................................................ 2.034 
 
• dat aantal aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31/12/2021 EN 

• dat de 5 voorwaarden voorzien in artikel 15, § 2, 3de lid, van voormelde wet van 15/07/2020 
zijn vervuld 

1= ja 
2= neen  
0= niet van toepassing 

 
 

3. Attest betreffende het jaar waarin de belastingvermindering gedeeltelijk moet worden 
teruggenomen.  
 

3.1 In geval van een volledige overdracht van aandelen binnen de 60 maanden na de aanschaffing 
ervan 

bevestig: ............................................................................................................................. 2.033 
 
• dat het aantal niet vervallen maand(en) in aanmerking te nemen voor de terugname van de 

belastingvermindering …(in maanden) is ...................................................................  2.057 

1= ja 
2= neen  
0= niet van toepassing 

 

3.2 In het geval van gedeeltelijke overdracht van aandelen binnen de 60 maanden na de 
aanschaffing ervan10: 

bevestig: .............................................................................................................................  2.035 
 
• dat de aandelen zoals vermeld in de zone 2.111 werden overgedragen;  

• dat het aantal niet vervallen maand(en) dat in aanmerking moet worden genomen voor de 
berekening van de terugname van de belastingvermindering in zone 2.058 opgenomen is 
1= ja 
2= neen  
0= niet van toepassing 
 

Aantal11 aandelen die werden overgedragen ............................................................. 2.111 

 
8 In dit geval, dient de rubriek 3.2 van het attest van type 3 ingevuld te worden 
9 Geheel getal 
10 In dit geval, moet ook de rubriek ‘In geval van een gedeeltelijke overdracht van aandelen’ van het attest van het type  
    2 hiervoor worden ingevuld.  
11 Geheel getal 
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Aantal niet vervallen maanden in aanmerking te nemen voor de terugname van de 
belastingvermindering (in maanden) ………….. ......................................................... 2.058 

Wanneer de vennootschap één van de voorwaarden gedurende 60 maanden volgend op de volstorting van 
de aandelen niet naleeft12: 

Bevestig: .............................................................................................................................  2.036 
• dat het aantal niet vervallen maand(en) dat in aanmerking moet worden genomen voor de 

terugname van de belastingvermindering 
(in maanden) is 2.118 

1= ja 
2= neen  
0= niet van toepassing 

 

Tags Fiche 281.77 – XML 

<Fiche28177/> 

<f77_2031_conditionsmetfirstyear/> 

<f77_2032_conditionsmetotheryears/> 

<f77_2033_certificationmonthstotalsale/> 

<f77_2034_conditionsmetotheryearspartialsale/> 

<f77_2035_certificationmonthspartialsale/> 

<f77_2036_certificationbreachofcondition> 

<f77_2046_typetaxshelter/> 

<f77_2056_investmentdate/> 

<f77_2057_monthstotalsale/> 

<f77_2058_monthspartialsale/> 

<f77_2059_totaalcontrole/> 

<f77_2060_revenuema2020/> 

<f77_2061_revenuema2019/> 

<f77_2062_plannedrevenuema2020/> 

<f77_2063_amountsubscribed/> 

<f77_2064_amountdeductible/> 

<f77_2103_certifiercompany/> 

<f77_2106_functioncertifier/> 

<f77_2109_fiscaalidentificat/>  

<f77_2110_nbshareskept/> 

<f77_2111_nbsharessold/> 

 
12 Artikel 15, $2, 3de lid, wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-  
    19-pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020).  
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<f77_2118_monthsbreachofcondition> 

</Fiche28177/> 

 

4.2.3.29 GEGEVENSRECORD ” 281.78”  
 

ATTEST 281.78 (Vrijstelling sociaal passief) ZONE NR 

 
 

Volgnummer ........................................................................................ ......................................... 2.009 
 

Jaar van de betalingen (= jaar van afsluiting van het belastbaar tijdperk) ...................................... 2.002 
 
1. Belastbaar tijdperk 

• Begindatum: ../../….      ....................................................................................................... 2.157 
• Einddatum:   ../../....      ....................................................................................................... 2.158 

 

2. Gegevens m.b.t. werkgever 

• KBO .................................................................................................................................... 1.005 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 

3. Gegevens m.b.t. tewerkgestelde werknemer in kader sociaal passief: 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Buitenlandse Postcode ....................................................................................................... 2.112 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaal nr. ....................................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN) .................................................................................... 2.109 

 

4. Gegevens m.b.t. tewerkstelling in kader sociaal passief: 

a) Datum van indiensttreding .................................................................................................. 2.055  
b) Anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut (in # jaren) ........................................ 2.090 
c) Bedrag van de vrijstelling 

• Voor het derde jaar van de vijfjarige cyclus aangevangen in het belastbaar tijdperk eindigend 
in 2019: ....................................................................................................................... 2.066 

• Voor het tweede jaar van de vijfjarige cyclus aangevangen in het belastbaar tijdperk 
eindigend in 2020: ....................................................................................................... 2.065 

• Voor het eerste jaar van de vijfjarige cyclus aangevangen in het belastbaar tijdperk 
eindigend in 2021: ....................................................................................................... 2.064 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      141/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

• Totaal : ........................................................................................................................  2.061 
 
 
 

d) In voorkomend geval, einddatum van arbeidsovereenkomst ............................................. 2.056 
e) In voorkomend geval, bedrag van de terugname van de in vorige belastbare tijdperken toegepaste 

vrijstelling dat is opgenomen in de winst of baten van het belastbaar tijdperk .................. 2.062 
f) Begrensde gemiddelde bruto maandelijkse bezoldigingen van de werknemer (met inbegrip van 

de sociale werknemersbijdragen) ....................................................................................... 2.063 
 

Tags Fiche 281.78 – XML 

 

<Fiche28178> 

<f78_2055_datumvanindienstt/> 

<f78_2056_datumvanvertrek/> 

<f78_2059_totaalcontrole/> 

<f78_2061_totalexemption/> 

<f78_2062_bedraginwinstenofbaten/> 

<f78_2063_brutobezoldigingen/> 

<f78_2064_firstyearexemption/> 

<f78_2065_secondyearexemption/> 

<f78_2066_thirdyearexemption/> 

<f78_2067_fourthyearexemption/> 

<f78_2068_fifthyearexemption/> 

<f78_2090_ancienniteit/> 

<f78_2109_fiscaalidentificat/>  

<f78_2157_startdateaccountancy/> 

<f78_2158_enddateaccountancy/> 

</Fiche28178> 
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4.2.3.30 GEGEVENSRECORD ” 281.79”  
 

ATTEST 281.79 (vrijgesteld pensioen) ZONE NR 

 
 

Volgnummer  .................................................................................................................................. 2.009 
 

1. Jaar van de betalingen .............................................................................................................. 2.002 
 

2. Gegevens m.b.t. uitkerende instelling 

• KBO ...................................................................................................................................... 1.005 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 

3. Gegevens m.b.t. verkrijgen van inkomsten: 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Buitenlandse postcode ....................................................................................................... 2.112 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaalnummer. .............................................................................................................. 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• of buitenlands identificatienummer13 .................................................................................. 2.109 

 

4. Gegevens m.b.t. uitkering: 

a) Unieke contract- of polisnummer, of bij gebrek daaraan, het unieke nummer waarmee  
de aangeslotene geïdentificeerd wordt .............................................................................. 2.099 
 

b) Totale bedrag van de uitkeringen, na inhouding verplichte sociale bijdragen en voor  
inhouding van belastingen of voorheffingen bij: 
1. Pensionering ............................................................................................................... 2.060 
2. Vervroegde pensionering ............................................................................................ 2.061 
3. Overlevingspensioen .................................................................................................. 2.062 
4. Invaliditeit of arbeidsongeschiktheid ........................................................................... 2.063 
5. Andere ......................................................................................................................... 2.064 

 
c) Reden van betaling uitkering .............................................................................................. 2.100 

1. Betaling op eindvervaldag 
2. Afkoop zonder voorwaarde 
3. Afkoop ingevolge invaliditeit of medische situatie 

 
13 Het buitenlands identificatienummer, hetzij: fiscaal identificatienummer (FIN), sociaal zekerheidsnummer of een ander 
identificatienummer. 
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4. Afkoop onder andere omstandigheden 
5. Betaling wegens andere oorzaak 
6. Overdracht ingevolge erfenis 
7. Overdracht ingevolge schenking 
8. Overdracht ingevolge verkoop 
9. Overdracht ingevolge andere oorzaak 

 
Meerdere codes voor één verkrijger moeten naast elkaar worden geplaatst (vb. 123) 

 

d) Periodiciteit van de uitkering onder de vorm van: .............................................................. 2.032 
0 = Éénmalige uitkering van het kapitaal 
1 = Meervoudige uitkeringen 

 

e) Munteenheid waarin bedrag is uitgekeerd14 ....................................................................... 2.103 
 

5. Gegevens m.b.t. opbouw van het pensioen: 

a) Naam, rechtsvorm, adres van de ondernemingen en vennootschappen die aan de 
pensioeninstelling premies en bijdragen hebben betaald voor het pensioen 
 ....................................................................................................................................... 2.139 

b) Ingeval het pensioen geheel of gedeeltelijk bestaat uit overgedragen pensioenreserves: 
1. Naam, rechtsvorm en het adres van de pensioeninstelling vanwaar die reserves werden 

overgedragen ......................................................................................................... 2.140 
 

2. Naam, rechtsvorm en het adres van de ondernemingen en de vennootschappen die aan 
de overdragende pensioeninstelling premies en bijdragen hebben betaald voor het pensioen
 ............................................................................................................................... 2.153 

 

c) Ingeval het een overlevingspensioen of uitkering n.a.v. overlijden betreft, of in geval er in het 
kader van een echtscheiding een deel van de pensioenrechten naar de andere echtgenoot werd 
overgeheveld: de naam van de persoon in hoofde van wie de pensioenrechten werden 
opgebouwd .................................................................................................................. 2.154 

 

Tags Fiche 281.79 – XML 

<Fiche28179> 

<f79_2032_frequency \> 

<f79_2060_pension \> 

<f79_2061_earlyretirement \> 

<f79_2062_survivorspension \> 

<f79_2063_incapacitypension \> 

<f79_2064_otherpension \> 

<f79_2099_referencenumberpolicyholder \> 

<f79_2100_objectpayment \> 

<f79_2103_currency \> 

 
14 Gelieve voor de deviezen een code ISO 4217 aan te duiden met 3 karakters en in hoofdletters. 
 



 

    BELCOTAX-ON- WEB                                                      144/ 180                                 INKOMSTENJAAR 2021 
 
 

<f79_2109_fiscaalidentificat/> 

<f79_2139_adresscompanypension \> 

<f79_2140_adresspensioninstitutionreserves \> 

<f79_2153_adresscompanytransferout \> 

<f79_2154_nameentitledpersonforpension\> 

</Fiche28179> 
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4.2.3.31 GEGEVENSRECORD ” 281.80”  
 

ATTEST 281.80 - Wijkwerken (VL) of PWA-cheques (BR en WL) ZONE NR 

 
 

1. Volgnummer  .............................................................................................................................. 2.009 
 

Jaar van de betalingen .................................................................................................................. 2.002 
 

2. Identificatie van de belastingplichtige: 

• Nationaal nr. of ondernemingsnummer (KBO-nummer) .................................................... 2.011 
• geboortedatum.................................................................................................................... 2.012 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN) .................................................................................... 2.109 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

  

• Aard van de belastingplichtige ............................................................................................ 2.030  
1: Natuurlijke persoon 
2: Rechtspersoon  

 

3. Naam en adres van de instelling of de onderneming die de drager heeft ingediend: 

• Benaming  ................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 

 

4. PWA cheques Brussels hoofdstedelijk gewest en Waals gewest 

• Aangekochte cheques .......................................................................................................... 2.060 
• Terugbetaalde cheques ........................................................................................................ 2.061 
• Totaal .................................................................................................................................... 2.062 

 

5. Wijk-werken Vlaamse Gewest 

• Aangekochte cheques .......................................................................................................... 2.064 
• Terugbetaalde cheques ........................................................................................................ 2.065 
• Totaal .................................................................................................................................... 2.066 
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6.   Bedrag op te nemen in de fiscale aangifte volgens uw fiscale verblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar 

             Ofwel  Brussels hoofdstedelijk gewest en Waals gewest 

                          naast de code  3365 (of 4365): ....................................................  365 ................. 2.063 
 

             Ofwel Vlaamse Gewest 

                           naast de code 3363 (of 4363):    ................................................. 363 ..................  2.067 
 

Tags Fiche 281.80 – XML 

<Fiche28180> 

<f80_2030_aardpersoon/> 

<f80_2059_totaalcontrole/> 

<f80_2060_totaalafgeleverdecheques/> 

<f80_2061_totaalterugbetaaldecheques/> 

<f80_2062_totaal12/> 

<f80_2063_totaalrub365/> 

<f80_2064_totaalafgeleverdewijkwerken/> 

<f80_2065_totaalterugbetaaldewijkwerken/> 

<f80_2066_totaalwijkwerken/> 

<f80_2067_totaalrub363/> 

</Fiche28180> 
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4.2.3.32 GEGEVENSRECORD ” 281.81”  
 

ATTEST 281.81 (Dienstencheques) ZONE NR 

 
 

1. Volgnummer  .............................................................................................................................. 2.009 
 

Jaar van de betalingen .................................................................................................................. 2.002 
 

2. Identificatie van de belastingplichtige: 

• Nationaal nr. of ondernemingsnummer (KBO-nummer) .................................................... 2.011 
• geboortedatum.................................................................................................................... 2.012 
• of fiscaal identificatienummer"(FIN) .................................................................................... 2.109 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

 

3. Naam en adres van de instelling of de onderneming die de drager heeft ingediend: 

• Benaming  ................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 
• Nationaal nummer .............................................................................................................. 1.037 

In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 

4. Dienstencheques particulieren 

     A. Aantal aangekochte dienstencheques 

 Nominale waarde 7,50 Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.089 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.060 

 
 Nominale waarde 8,50 Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.090 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.061 

 
 Nominale waarde 9,00 Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.091 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.062 

 
 Nominale waarde 9,50 Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.092 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.063 
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 Nominale waarde 10,00Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.094 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.076 

 

Totaal aangekochte dienstencheques ............................................................................................... 2.083 
 

   B. Aantal terugbetaalde dienstencheques 

 Nominale waarde 7,50 Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.095 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.077 

 
 Nominale waarde 8,50 Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.096 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.078 

 
 Nominale waarde 9,00 Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.097 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.079 

 
 Nominale waarde 9,50 Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.098 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.081 

 
 

 Nominale waarde 10,00Euro 

• Aantal cheques ..................................................................................................................... 2.110 
• Bedrag .................................................................................................................................. 2.082 

 

Totaal terugbetaalde dienstencheques ............................................................................................. 2.084 
 

  C. Bijkomend bedrag  ...................................................................................................................... 2.085 
 

  D. In te vullen in uw belastingaangifte  

  - Ofwel  ................................................................................................................. 364 .................. 2.086 
  - Ofwel (Waals Gewest) ........................................................................................ 366 .................. 2.087 
 

Regionale tussenkomst bij de aankoop van dienstencheques ......................................................... 2.080 
       (alleen voor invulling door FOD Financiën) 

 

5. Uitbetalingen aan een erkende dienstencheque-onderneming  

    a)   Identificatienummer van het bedrijf bij Sodexo ...................................................................... 2.099 
     b)   Geboekt bedrag (*) 

• Januari .................................................................................................................................. 2.064 
• Februari................................................................................................................................. 2.065 
• Maart ..................................................................................................................................... 2.066 
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• April ....................................................................................................................................... 2.067 
• Mei ........................................................................................................................................ 2.068 
• Juni ....................................................................................................................................... 2.069 
• Juli ......................................................................................................................................... 2.070 
• Augustus ............................................................................................................................... 2.071 
• September ............................................................................................................................ 2.072 
• Oktober ................................................................................................................................. 2.073 
• November ............................................................................................................................. 2.074 
• December ............................................................................................................................. 2.075 

 

(*) hier de bedragen vermelden die als tegenwaarde voor de erkende onderneming zijn geboekt, ongeacht de 
latere behandeling van deze bedragen (inbeslagneming, blokkering, overdracht aan derden, terugbetaling aan 
Onem) 

 

Tags Fiche 281.81 – XML 

 

<Fiche28181> 

<f81_2059_totaalcontrole/> 

<f81_2060_bedragaangek750/> 

<f81_2061_bedragaangek850/> 

<f81_2062_bedragaangek900/> 

<f81_2063_bedragaangek950/> 

<f81_2064_january/> 

<f81_2065_february/> 

<f81_2066_march/> 

<f81_2067_april/> 

<f81_2068_may/> 

<f81_2069_june/> 

<f81_2070_july/> 

<f81_2071_august/> 

<f81_2072_septembre/> 

<f81_2073_october/> 

<f81_2074_november/> 

<f81_2075_december/> 

<f81_2076_bedragaangek1000/> 

<f81_2077_bedragterugb750/> 

<f81_2078_bedragterugb850/> 

<f81_2079_bedragterugb900/> 

<f81_2080_VHPA/> 
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<f81_2081_bedragterugb950/> 

<f81_2082_bedragterugb1000/> 

<f81_2083_totaalbedragaangek/> 

<f81_2084_totaalbedragterugb/> 

<f81_2085_bedragcompl/> 

<f81_2086_bedrag364/> 

<f81_2087_anntal366/> 

<f81_2089_aantalaangek750/> 

<f81_2090_aantalaangek850/> 

<f81_2091_aantalaangek900/> 

<f81_2092_aantalaangek950/> 

<f81_2094_aantalaangek1000/> 

<f81_2095_aantalterugb750/> 

<f81_2096_aantalterugb850/> 

<f81_2097_aantalterugb900/> 

<f81_2098_aantalterugb950/> 

<f81_2099_reference/> 

<f81_2109_fiscaalidentificat/> 

<f81_2110_aantalterugb1000/> 

</Fiche28181> 
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4.2.3.33 GEGEVENSRECORD ” 281.82”  
 

FICHE 281.82 (Reservefonds verzekeringsinstelling) ZONE NR 

 
 

1. Volgnummer ............................................................................................................................... 2.009 
 
2. Identiteit van de belastingplichtige: 

• Nationaal nr. ....................................................................................................................... 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornamen (*)   .................................................................................................................. 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

(*) Indien gekend, de voornamen hier vermelden (voor opzoeking van het NN)  
 

3. Naam en adres van de instelling: 
• Ondernemingsnummer (KBO) van de organisatie ............................................................... 1.005 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 

4. Bijdrage financiële verantwoordelijkheid 

• Bedrag algemene regeling ................................................................................................. 2.060 
• Bedrag zelfstandige ............................................................ .............................................. 2.061 

 

Tags Fiche 281.82– XML 

 

<Fiche28182> 

<f82_2060_algemeneregeling/> 

<f82_2061_zelfstandige/> 

</Fiche28182> 
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4.2.3.34 GEGEVENSRECORD ” 281.83”  
 

FICHE 281.83 (Belastingvermindering TWEEDE Tax Shelter “COVID-19”) ZONE NR 

 
 

Volgnummer ................................................................................................................................... 2.009 
 
Jaar waarop het attest betrekking heeft .......................................................................................... 2.002 
 
 
2. Uitreiker van dit attest 

• KBO (van de onderneming) ................................................................................................ 1.005 
• Naam van de vennootschap ……………………………………………………………. 1.011-1.012 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente ........................................................................................................................... 1.015 

 

3. Gegevens m.b.t. de investeerder 
• Naam .................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam  .......................................................................................................................... 2.114 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Buitenlandse postcode  ...................................................................................................... 2.112 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaal nr. ....................................................................................................................... 2.011 
• of fiscaal identificatienummer (FIN) .................................................................................... 2.109 
• of geboortedatum ................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 

 
 

Datum van de investering 

Datum van de volledige volstorting van de aandelen ...................................................................... 2.056 
 
 
Type attest ...................................................................................................................................... 2.009 
 
           1 = Attest betreffende het jaar van verwerving van de aandelen of beleggingsinstrumenten  
 
           2 = Attest betreffende één van de vijf jaren volgend op het jaar van verwerving van de  
                 aandelen of beleggingsinstrumenten  
 
           3 = Attest betreffende het jaar waarin een gedeeltelijke terugname van de  
                 belastingvermindering betrekking heeft 
 

Vervolledig de zone 2.046 met de bijhorende type(s) attest(en). In het geval van een gedeeltelijke 
vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten, dient type 2 en 3 ingevuld te worden. 
Gelieve in dit geval de waarde 23 aan te duiden in de zone 2.046 

Identificatie van de certificeringsverantwoordelijke bij de uitreikende vennootschap ......... 2.103 
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Functie van de verantwoordelijke bij de uitreikende vennootschap ....................................... 2.106 
 

1. Attest betreffende het jaar van verwerving van de aandelen  
 

Bevestig :  .............................................................................................................................. 2.031 
 
• dat de voorwaarden voorzien in artikel 12, § 1 en 2, van de wet van 02.04.2021 betreffende 

tijdelijke steunmaatregelen in verband met de COVID-19 pandemie (BS 13.04.2021) zijn 
vervuld EN  

• de inschrijver de aandelen nog in zijn bezit heeft op 31/12/2021. 

      1 = ja 
      2 = neen  
      0 = niet van toepassing 

 

   De omzet van de vennootschap (in euro’s): 

• bedrag voor de periode van 02.11.2020 tot 31.12.2020 ……………………………….  2.060 

• bedrag voor de periode van 02.11.2020 tot 31.12.2020 ……………………………….  2.061 

 

In het geval de vennootschap werd opgericht na 14/03/2019, anders dan in het kader van  
een fusie of een splitsing van vennootschappen (in euro’s): 

• de gerealiseerde omzet voor de periode van 02.11.2020 tot 31.12.2020 ……………2.060 

• de in het financieel plan vooropgestelde omzet voor dezelfde periode ………………2.062 

 

Het bedrag waarop door de voormelde inschrijver werd ingeschreven …………………….2.063 

Het bedrag dat recht kan geven op de belastingvermindering ………………………………2.064 

 

2. Attest betreffende één van de vijf jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen  
 

        Bevestig :  ................................................................................................................................ 2.032 
 

• dat de alle15 betrokken aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31/12/2021 
EN 

• dat de 5 voorwaarden voorzien in artikel 12, § 2, 3de lid, van voormelde wet van 02.04.2021 
zijn vervuld 

                         1 = ja 
                         2 = neen  

      0 = niet van toepassing 
 

 
15 Indien een gedeelte van de aandelen wordt overgedragen, moet de volgende rubriek ‘In geval van een gedeeltelijke  
    overdracht van aandelen’ worden ingevuld.  
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In het geval van gedeeltelijke vervreemding van de aandelen16 dit jaar of een vorig jaar 

 
       Aantal aandelen17 die bewaard zijn gebleven……………………………………………………..2.110 

 
       Bevestig :  ................................................................................................................................. 2.034 
 

• dat aantal aandelen nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31/12/2021 EN 

• dat de 5 voorwaarden voorzien in artikel 12, § 2, 3de lid, van voormelde wet van 02.04.2021 
zijn vervuld 

1 = ja 
2 = neen  
0 = niet van toepassing 

 
 

3. Attest betreffende het jaar waarin de belastingvermindering gedeeltelijk moet worden 
teruggenomen.  

 

3.1 In geval van een volledige overdracht van aandelen binnen de 60 maanden na de  
aanschaffing ervan 

Bevestig : ………………………………………………………………………………………..2.033 
 

• dat het aantal niet vervallen maand(en) in aanmerking te nemen voor de terugname  
van de belastingvermindering … (in maanden) is …………………………………….2.057 

1= ja 
2= neen  
0= niet van toepassing 
 

 

3.2 In het geval van gedeeltelijke overdracht van aandelen binnen de 60 maanden na de 
aanschaffing ervan18: 

              Bevestig : …………………………..………………………………………………………....2.035 
 

• dat de aandelen zoals vermeld in de zone 2.111 werden overgedragen;  

• dat het aantal niet vervallen maand(en) dat in aanmerking moet worden genomen voor de 
berekening van de terugname van de belastingvermindering in zone 2.058 opgenomen is 

1= ja 
2= neen  
0= niet van toepassing 

 

16 In dit geval, dient de rubriek 3.2 van het attest van type 3 ingevuld te worden 
17 Geheel getal 
18  In dit geval, moet ook de rubriek ‘In geval van een gedeeltelijke overdracht van aandelen’ van het attest van het  
     type 2 hiervoor worden ingevuld.  
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Aantal19 aandelen die werden overgedragen ………………………………………..2.111 

Aantal niet vervallen maanden in aanmerking te nemen voor de terugname van  
de belastingvermindering (in maanden) ……………………………………………...2.058 

 

Wanneer de vennootschap één van de voorwaarden gedurende 60 maanden volgend op de  
volstorting van de aandelen niet naleeft20: 

Bevestig: ……………………………………………………………………………………….2.036 
 
• dat het aantal niet vervallen maand(en) dat in aanmerking moet worden  

genomen voor de terugname van de belastingvermindering (in maanden) is…….2.118 

1= ja 
2= neen  
0= niet van toepassing 

  

 
19  Geheel getal 
20 Artikel 12, § 1 en 2, van de wet van 02.04.2021 betreffende tijdelijke steunmaatregelen in verband met de 
COVID-19 pandemie (BS 13.04.2021) 
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Tags Fiche 281.83 – XML 
 

<Fiche28183> 

<f83_2031_conditionsmetfirstyear/> 

<f83_2032_conditionsmetotheryears/> 

<f83_2033_certificationmonthstotalsale/> 

<f83_2034_conditionsmetotheryearspartialsale/> 

<f83_2035_certificationmonthspartialsale/> 

<f83_2036_certificationbreachofcondition> 

<f83_2046_typetaxshelter/> 

<f83_2056_investmentdate/> 

<f83_2057_monthstotalsale/> 

<f83_2058_monthspartialsale/> 

<f83_2059_totaalcontrole/> 

<f83_2060_revenuema2020/> 

<f83_2061_revenuema2019/> 

<f83_2062_plannedrevenuema2020/> 

<f83_2063_amountsubscribed/> 

<f83_2064_amountdeductible/> 

<f83_2103_certifiercompany/> 

<f83_2106_functioncertifier/> 

<f83_2109_fiscaalidentificat/>  

<f83_2110_nbshareskept/> 

<f83_2111_nbsharessold/> 

<f83_2118_monthsbreachofcondition> 

</Fiche28183> 
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4.2.3.35 GEGEVENSRECORD ” 281.84”  
 

FICHE 281.84 ZONE NR 

 
 

1. Volgnummer ............................................................................................................................... 2.009 

 

2. Identiteit van de belastingplichtige 

• Nationaalnummer. .............................................................................................................. 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornamen (*)  ................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 

(*) Indien gekend, de voornamen hier vermelden (voor opzoeking van het NN)  

 

3. Naam en adres van de instelling 

• Ondernemingsnummer (KBO) van de organisatie ............................................................... 1.005 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 

4. Soort attest ................................................................................................................................. 2.030 

1 = verwerving van aandelen  
2 = overlijden van de inschrijver 
3 = verstrijken van de termijn van 60 maanden 
4 = vervreemding van aandelen 

Jaar van verwerking ................................................................................................................. 2.089 
 

5. Attest voor inkomsten die recht geven op een belastingvermindering 
 

a) Jaar van verwerving 
Bedrag dat recht geeft op de belastingvermindering  ........................................................ 2.061 

Bedrag van de toe te passen (toegepaste) vermindering ......................... 323 .................. 2.062 
Obligaties nog in bezit op 31/12/     (1 = ja, 0 = neen) ....................................................... 2.031 

 
b) Jaar van overlijden van de inschrijver 

Bedrag toegekend aan de rechthebbenden van de overleden inschrijver ......................... 2.068 

c) Jaar van verstrijken van de termijn van 60 maanden 
Bedrag van de toegepaste vermindering ........................................................................... 2.064 
Obligaties nog in bezit op het einde van het termijn (1 = ja, 2 = neen) .............................. 2.032 
Aantal maanden die nog verstreken zijn  ........................................................................... 2.091 
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d) Jaar van vervreemding 
In principe terug te nemen bedrag van de vermindering .................................................... 2.066 
Resterend aantal volle maanden tot verstrijken termijn van 60 maanden ......................... 2.090 

  
Tags Fiche 281.84– XML 

 

<Fiche28184> 

<f84_2030_attesttype> 

<f84_2031_verwervingobligatiesinbezitop3112> 

<f84_2032_verstrijkenobligatiesinbezitop3112> 

<f84_2061_verwervingrechtvermindering > 

<f84_2062_verwervingtoegepastevermindering > 

<f84_2064_verstrijkentoegepastevermindering> 

<f84_2066_terugbedragvermindering> 

<f84_2068_overlijdenbedraguitgekeerd> 

<f84_2089_yearfund> 

<f84_2090_vervreemdingresterend /> 

<f84_2091_vervreemdingresterendnd2> 

</Fiche28184> 
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4.2.3.36 GEGEVENSRECORD ” 281.85”  
 

FICHE 281.85 TAX SHELTER ZONE NR 

 
 

Uitreiker van dit attest 

• KBO ...................................................................................................................................... 1.005 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 

Gegevens van de investeerder 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam ........................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaalnummer. .............................................................................................................. 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 

 

Type Tax Shelter ............................................................................................................................ 2.030 

1 =  RECHTSTREEKS, VIA EEN CROWDFUNDINGPLATFORM OF VIA EEN 
FINANCIERINGSVEHIKEL 

2 =  VIA EEN OPENBAAR STARTERSFONDS OF EEN PRIVATE STARTERSPRIVAK 
 

Identificatie van de certificeringsverantwoordelijke bij de uitgevende vennootschap ......... 2.103 

Functie van de verantwoordelijke bij de uitgevende vennootschap ....................................... 2.106 

Datum van de investering ............................................................................................................. 2.056 

• Datum van de volledige volstorting van de aandelen / verwerving van de beleggingsinstrumenten 
(rechtstreeks, crowdfunding of financieringsvehikel)  

• Of datum van de verwerving van de rechten van deelneming (startersfonds /Privak) 
 

Naam en adres van de startende vennootschap ........................................................................ 2.099 
(financieringsvehikel, starterfonds, privak) 
KBO, NAAM,STRAAT NR,POSTCODE,GEMEENTE 
 
Als het meerdere vennootschappen betreft, scheidt u deze door middel van een komma « , »        
bv: KBO, NAAM,STRAAT NR,POSTCODE,GEMEENTE; KBO2, NAAM2,STRAAT2   
      NR2,POSTCODE2,GEMEENTE2;…..   
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Type attest  ..................................................................................................................................... 2.031 

1 = Attest betreffende het jaar van verwerving van de aandelen - beleggingsinstrumenten OF Attest 
betreffende het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de 
investeringsvoorwaarde is voldaan 

2 = Attest betreffende één van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen – 
beleggingsinstrumenten OF Attest betreffende één van de vier jaren volgend op het jaar waarin de 
datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarde is voldaan’ 

3 = Attest betreffende het jaar van vervreemding van de aandelen - beleggingsinstrumenten OF Attest 
betreffende het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming 

 

1. Attest betreffende het jaar van verwerving van de aandelen - beleggingsinstrumenten OF Attest 
betreffende het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de 
investeringsvoorwaarde is voldaan 

 

bevestig:: ............................................................................................................................... 2.032 

• dat de voorwaarden voorzien in § 1 .en. § 3, eerste lid, van artikel 14526, WIB 92 zijn vervuld 
EN  

• dat de voormelde investeerder niet rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider is in de 
startende vennootschap EN 

• dat de investeerder de aandelen/ beleggingsinstrumenten nog in zijn bezit heeft op 
31/12/….van het belastbaar tijdperk. 
 
1 = ja 
2 = neen  
0 = niet van toepassing 

 

Het bedrag dat door de voormelde investeerder werd onderschreven .............................. 2.060 

Het bedrag dat recht geeft op de belastingvermindering ................................................... 2.061 

Het tarief van de vermindering dat van toepassing is overeenkomstig artikel 14526, § 3,  
vijfde of zesde lid, WIB 92, is: .............................................................................................  2.034 

1 = 30 %  
2 = 45 % (microvennootschap) 
0 = niet van toepassing 
 

Attest betreffende één van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen – 
beleggingsinstrumenten OF Attest betreffende één van de vier jaren volgend op het jaar waarin de 
datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarde is voldaan’ 

 
bevestig: ............................................................................................................................. 2.035 

• dat de betrokken aandelen / belegginsinstrumenten nog steeds in het bezit zijn van de 
inschrijver op 31/12/…. van het belastbaar tijdperk EN 

• dat is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 14526, § 3, tweede lid, WIB 92 
 
1 = ja  
2 = neen  
0 = niet van toepassing 
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2. Attest betreffende het jaar van vervreemding van de aandelen - beleggingsinstrumenten OF 
Attest betreffende het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming 

 
• Aantal nog niet verlopen maand(en) dat in aanmerking moet worden genomen voor  

de berekening van de terugname van de belastingvermindering ................................ 2.090 

 

 

Tags  Fiche 281.85-XML 

 

<Fiche28185> 

<f85_2030_typetaxshelter />      

<f85_2031_typecertificate />  

<f85_2032_objectcertificate1 />     

<f85_2034_pctreduction />                

<f85_2035_objectcertificate2 />                             

<f85_2056_dateinvesment />     

<f85_2060_totalamount />      

<f85_2061_cutamount />             

<f85_2090_numbermonth />     

<f85_2099_addresscompany />                              

<f85_2103_certifercompany />                                  

<f85_2106_functioncertifer />  

<Fiche28185> 
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4.2.3.37 GEGEVENSRECORD “281.86”                  
 

Attest 281.86 (Kinderopvangkosten)   ZONE NR 

 

Jaar .......................................................................................................           2.002 
Volgnummer van het attest……………………………………………..           2.009 
 
Uitreiker van het attest : 
 * Naam  ................................................................................... 1.011-1.012 
 * Straat en nr. / bus .......................................................................           1.013 
 * Postcode...................................................................................           1.014 
 * Gemeente ...................................................................................           1.015 
 * Nationaal nummer of Ondernemingsnummer (KBO)...........                      1.037 
   In bijkomende orde 1.027 tot 1.035. 
 
 
Begunstigde : betaler van de opvangkosten 
 

• Nationaal nummer ..................................................................................................................... 2.011 
• Geboortedatum .......................................................................................................................... 2.012 
• Geboorteplaats .......................................................................................................................... 2.105 
• Naam ......................................................................................................................................... 2.013 
• Voornaam .................................................................................................................................. 2.114 
• Straat en nr. / bus ...................................................................................................................... 2.015 
• Postcode .................................................................................................................................... 2.016 
• Buitenlandse postcode .............................................................................................................. 2.112 
• Gemeente .................................................................................................................................. 2.017 
• Land ........................................................................................................................................... 2.018 

 
Vak I (dit vak moet niet worden ingevuld in alle gevallen – zie bericht) 

 

De instantie of persoon die de opvang verzekert, certificeert  ............................................................... 2.031 

• 0 : niet van toepassing 
• 1 : dat men toegelaten is, erkend, gesubsidieerd, gecontroleerd of onder toezicht staat of een 

kwaliteitslabel ontvangen van « l'Office de la Naissance et de l'Enfance » of van «  Kind & Gezin »  
/  « Opgroeien regie » of van de Duitstalige Gemeenschap ; 

• 2 : dat men toegelaten is, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd is door de  plaatselijke, 
communautaire of gewestelijke overheidsbesturen ; 

• 3 : dat men toegelaten is, erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd is door de   buitenlandse 
overheidsinstellingen die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte ; 

• 4 : dat men een band heeft met een school die gevestigd is in een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte of met de inrichtende macht van een school die gevestigd is in een lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte, overeenkomstig 145/35, par. 2, 3°, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen.   

 

• Begindatum van de geldigheid van hetgeen is gecertificeerd in 2.031 ..................................... 2.164 
• Einddatum van de geldigheid van hetgeen is gecertificeerd in 2.031 ....................................... 2.171 
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Gegevens van de certificeringsinstantie van de instantie inzake opvang  
• Ondernemingsnummer (KBO-nummer) .................................................................................... 2.109 
• Naam ......................................................................................................................................... 2.155 
• Straat en nr /bus ........................................................................................................................ 2.156 
• Postcode .................................................................................................................................... 2.100 
• Gemeente .................................................................................................................................. 2.154 

 

Vak II 

Gegevens van het kind 
• Nationaal nummer  …...........................................................                 2.153 
• Naam ............................................................................................           2.106 
• Voornaam ……………………………………………………………..           2.107 
• Straat en nr. / bus .........................................................................           2.102 
• Postcode...................................................................................           2.139 
• Gemeente ...................................................................................           2.140 
• Land ……………………………………………………………………           2.101 
• Geboortedatum.......................................................................           2.163 

 
Periodes waarin het kind werd opgevangen: 
 

• 1ste Periode : 
Van (begindatum 1ste periode) ………………………… …………. 2.055 
Tot (einddatum 1ste periode) ………………………………………. 2.056 
Aantal dagen (*)  ………………………………………… ……….. 2.110 
Dagtarief   ………………………………………………………… 2.111 
Bedrag ………………………………………………………………… 2.060 

 
• 2de Periode : 

Van (begindatum 2de periode) ……………………………… … 2.093 
Tot (einddatum 2de periode) ……………………………………. 2.144 
Aantal dagen (*) ………………………………………… ……….. 2.113 
Dagtarief  ……………………………………………………  2.115 
Bedrag ………………………………………………………………… 2.061 

 
• 3de Periode : 

Van (begindatum 3de periode) ………………………………….    2.157 
Tot (einddatum 3 de periode) …………………………………………   2.158 
Aantal dagen (*) ………………………………………… ………..   2.116 
Dagtarief  …………………………………………………….…… 2.117 
Bedrag ………………………………………………………………… 2.062 

 
• 4de Periode : 

Van (begindatum 4de periode) ………………………… …………. 2.161 
Tot (einddatum 4 de periode) ………………………………………. 2.162 
Aantal dagen (*) ………………………………………… ……….. 2.119 
Dagtarief  ………………………………………………………  2.120 
Bedrag ………………………………………………………………… 2.063 

(*) geheel aantal dagen 
Totaal bedrag         2.064 
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Tags Fiche 281.86 – XML 

<Fiche28186>  

<f86_2031_certificationautorisation> 

<f86_2055_begindate1/> 

<f86_2056_enddate1/> 

<f86_2059_totaalcontrole/> 

<f86_2060_amount1/> 

<f86_2061_amount2/> 

<f86_2062_amount3/> 

<f86_2063_amount4/> 

<f86_2064_totalamount/> 

<f86_2093_begindate2/> 

<f86_2100_certifierpostnr> 

<f86_2101_childcountry> 

<f86_2102_childaddress> 

<f86_2106_childname> 

<f86_2107_childfirstname> 

<f86_2109_certifiermunicipality> 

<f86_2110_numberofday1/> 

<f86_2111_dailytariff1/> 

<f86_2113_numberofday2/> 

<f86_2115_dailytariff2/> 

<f86_2116_numberofday3/> 

<f86_2117_dailytariff3/> 

<f86_2119_numberofday4/> 

<f86_2120_dailytariff4/> 

<f86_2139_childpostnr> 

<f86_2140_childmunicipality> 

<f86_2144_enddate2/> 

<f86_2153_nnchild/> 

<f86_2154_certifiermunicipality> 

<f86_2155_certifiername> 

<f86_2156_certifieradres> 
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<f86_2157_begindate3/> 

<f86_2158_enddate3/> 

<f86_2161_begindate4/> 

<f86_2162_enddate4/> 

<f86_2163_childbirthdate> 

<f86_2164_beginvaliditycertification> 

<f86_2171_endvaliditycertification> 

</Fiche28186> 
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4.2.3.38 GEGEVENSRECORD ” 281.87”  
 

ATTEST 281.87 Verlies private Privak        ZONE NR 

 
 

Jaar van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de private privak ............... 2.002 
 
Uitreiker van dit attest 

• KBO ...................................................................................................................................... 1.005 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 
Gegevens van de inschrijver 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam ........................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaalnummer. .............................................................................................................. 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 

 

Identificatie van de certificeringsverantwoordelijke bij de private privak ...............................  2.103 
 
Functie van de verantwoordelijke bij de private privak ............................................................. 2.106 
 
1. Totaalbedrag van het kapitaal of de inbreng dat door de inschrijver op de aandelen  
     van de private privak werd volgestort .................................................................................... 2.060 
 
2.Totaalbedrag van het bedrag door de inschrijver ontvangen bedragen naar aanleiding  
    van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de private privak ......... 2.061 
 
3. De door de inschrijver voorheen ontvangen dividenden vanwege de private privak ........  2.062 
 
Totaal= 2060-2061-2062 ................................................................................................................ 2.063 

 
Tags  Fiche 281.87-XML 

<Fiche28187> 

<f87_2060_amoundvolstorting />      

<f87_2061_amoundgeheleverdeling />             

<f87_2062_amountreceveddividend />     

<f87_2063_total/>                              

<f87_2103_certifercompany />                                  

<f87_2106_functioncertifer />  

</Fiche28187> 
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4.2.3.39 GEGEVENSRECORD ” 281.88”  
 

ATTEST 281.88 Tax Shelter Scale Up   ZONE NR 

 
 

Jaar waarop het attest betrekking heeft .......................................................................................... 2.002 
 

Uitreiker van dit attest 

• KBO ...................................................................................................................................... 1.005 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 

Gegevens van de inschrijver 

• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam ........................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• Nationaalnummer. .............................................................................................................. 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 

 

Identificatie van de certificeringsverantwoordelijke bij het groeibedrijf of via het financieringsvehikel
 .........................................................................................................................................................  2.103 

 

Functie van de verantwoordelijke bij het groeibedrijf of via het financieringsvehikel .......... 2.106 

 

Datum van de investering 

Datum van de investering ................................................................................................................ 2.056 

• Datum van de volledige volstorting van de aandelen / verwerving van de beleggingsinstrumenten 
 

Indien via een financieringsvehikel: naam van het groeibedrijf waarop het financieringsvehikel 
betrekking heeft: 

Naam en adres van het groeibedrijf ................................................................................... 2.099 

KBO, NAAM, STRAAT NR, POSTCODE, GEMEENTE 

 

Als het meerdere vennootschappen betreft, scheidt u deze door middel van een komma « , »        

bv:  KBO, NAAM, STRAAT NR, POSTCODE, GEMEENTE; KBO2, NAAM2, STRAAT2, NR2, POSTCODE2, 
GEMEENTE2; …..   
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1. Attest betreffende het jaar van verwerving van de aandelen - beleggingsinstrumenten  
 

bevestig: ............................................................................................................................. 2.032 

• dat de voorwaarden voorzien in § 1 .en. § 2, van artikel 14527, WIB 92 zijn vervuld EN  
• dat de inschrijver de aandelen/ beleggingsinstrumenten nog in zijn bezit heeft op  

31/12/….van het belastbaar tijdperk. 
1= ja 
2= neen  
0 = niet van toepassing 

 

Het bedrag dat door de voormelde inschrijver werd onderschreven … ............................. 2.060 
 

Het bedrag dat recht kan geven op de belastingvermindering ...........................................  2.061 
 

Jaaromzet van de vennootschap in inkomstenjaar Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.
 ............................................................................................................................................  2.062 

Aantal VTE voor het inkomstenjaar Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. (*)  
 ............................................................................................................................................ 2.057 

Jaaromzet van de vennootschap in inkomstenjaar 2020 ...................................................  2.063 

Aantal VTE voor het inkomstenjaar 2020 (*)  .....................................................................  2.058 

             (*) (Opgelet: VTE in honderdsten vermelden: zie 4.2.3.2 Opmerkingen)  
 

 
2. Attest betreffende het jaar volgend op het jaar van verwerving van de aandelen –  
      beleggingsinstrumenten  

 
bevestig: ............................................................................................................................. 2.035 

• dat voor de volgende jaren na het jaar van verwerving van de aandelen/beleggingsinstrumenten 
van de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via crowdfunding-
platform, hetzij via een financieringsvehikel, ten minste 10 voltijds equivalenten te werk stelt, 
krachtens arbeidsovereenkomsten. 

1= ja  
2= neen  
0= niet van toepassing 
 
 
 

3. Attest betreffende één van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen – 
beleggingsinstrumenten 
 
bevestig: ................................................................................................................................ 2.036 

• dat de voorwaarden voorzien in § 2, vierde lid, van artikel 14527, WIB 92 zijn vervuld EN  
• dat de investeerder de aandelen/ beleggingsinstrumenten nog in zijn bezit heeft op 

31/12/….van het belastbaar tijdperk. 
 

1= ja 
2= neen  
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0= niet van toepassing 
 

4. Attest betreffende het jaar van vervreemding van de aandelen - beleggingsinstrumenten  
 
• Aantal nog niet verlopen maand(en) dat in aanmerking moet worden genomen voor de 

berekening van de terugname van de belastingvermindering 
 ..................................................................................................................................... 2.090 

Tags Fiche 281.88 – XML 

<Fiche28188> 

<f88_2032_objectcertificate1 />     

<f88_2035_objectcerficate2 / > 

<f88_2036_objectcertificate3 /> 

<f88_2062_revenueyearminus2 /> 

<f88_2063_revenueyearminus1 /> 

<f88_2056_dateinvestment />     

<f88_2057_totalfteyearminus2> 

<f88_2058_totalfteyearminus1> 

<f88_2060_totalamount />      

<f88_2061_cutamount />             

<f88_2090_numbermonth />     

<f88_2099_addresscompany />                              

<f88_2103_certifercompany />                                  

<f88_2106_functioncertifer />  

<f88_2165_totalFTE2017 /> 

<f88_2166_totalFTE2018 /> 

</Fiche28188> 
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4.2.3.40 GEGEVENSRECORD ” 281.90”  
 

FICHE 281.90 ZONE NR 

 
 

1. Volgnummer ............................................................................................................................... 2.009 
 

2. Identiteit van de belastingplichtige: 

• Nationaalnummer. .............................................................................................................. 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornamen (*) .................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Land .................................................................................................................................... 2.018 
• KBO-nummer  ..................................................................................................................... 2.110 

 

3. Naam en adres van de instelling: 

• Ondernemingsnummer (KBO) van de organisatie……………………………………………  1.005 
• Naam ……………………………………………………………………………………….. 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

  

Bedrag van de door het lid betaalde sociale bijdragen ............................................................. 2.061 
 
Bedrag van de aan het lid terugbetaalde sociale bijdragen...................................................... 2.060 

 
 

Tags Fiche 281.90– XML 

 
<Fiche28190> 
  <f90_2059_ totaalcontrole /> 
  <f90_2060_bedragsocialebijdragen /> 
  <f90_2061_socialcontributionspaid />  
  <f90_2110_kbonummer /> 
</Fiche28190> 
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4.2.3.41 GEGEVENSRECORD ” 281.92” 
 

FICHE 281.92 Steunmaatregelen in het kader van het landbouwbeleid ZONE NR 

 
 

1. Volgnummer  .............................................................................................................................. 2.009 
 
2. Inkomstenjaar ………………………………………………………………. ................................... 2.002 
 
3. Naam en adres van de instelling die de gegevens ingeeft: 

• Nationaal nummer of ondernemingsnummer (KBO)  ......................................................... 1.037 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 
4. Circulaire 

• Nummer van de circulaire ................................................................................................... 2.105 
• Datum circulaire .................................................................................................................. 2.055 

 
5. Genieter van de inkomsten 

• Nationaal nummer of ondernemingsnummer (KBO) (1)..................................................... 2.011 
• KBO nr. van een natuurlijk persoon.................................................................................... 2.111 
• Referentienummer .............................................................................................................. 2.110 
• Producentnummer ............................................................................................................ 2.100 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam ........................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Landcode ............................................................................................................................ 2.018 

 
• Code “Aard van de genieter” (1) ………………………………… ..................................... 2.030 

1 : genieter is een natuurlijk persoon 
2 : genieter is een rechtspersoon 
3 : associatie van natuurlijke personen 

 
(1) Als de begunstigde een natuurlijk persoon is, vermeldt u het nationale nummer in veld 2.011. Als het 
nationaal nummer niet bekend is, kunt u dit veld leeg laten. Vervolgens moet u veld 2.111 invullen met het 
KBO nummer van de begunstigde. 
Indien de begunstigde een rechtspersoon is, moet u in veld 2.011 het KBO nr. van de begunstigde invullen. 
Indien de begunstigde een associatie van natuurlijke personen is, moet u in veld 2.011 het KBO nr. van de 
associatie invullen. 
 
5. Gegevens over de ontvangen premie 

• Premiecode ........................................................................................................................ 2.057 
• Naam premie ...................................................................................................................... 2.102-2.103 
• Bedrag van de premie ........................................................................................................ 2.060 
In geval van terugvordering 
• Bedrag van de terugvordering ............................................................................................ 2.061 
• Datum van betaling / terugvordering………………………………………………………………….   2.056 
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Tags Fiche 281.92 – XML 
 

<Fiche28192> 
 

<f2002_inkomstenjaar> 

<f2005_registratienummer> 

<f2008_typefiche> 

<f2009_volgnummer> 

<f2010_referentie> 

<f2011_nationaalnr> 

<f2012_geboortedatum> 

<f2013_naam> > 

<f2014_naampartner> 

<f2015_adres> 

 <f2016_postcodebelgisch> 

<f2017_gemeente> 

 <f2018_landwoonplaats> 

<f2028_typetraitement> 

<f2029_enkelopgave325> 

<f2112_buitenlandspostnummer > 

<f2114_voornamen> 

<f92_2030_aardpersoon> 

<f92_2055_datumcirculaire > 

<f92_2056_datumbetaling> 

<f92_2057_codepremie> 

<f92_2059_totaalcontrole> 

<f92_2060_bedragpremie> 

<f92_2061_negativeamount> 

<f92_2102_benamingpremie> 

<f92_2107_nummercirculaire> 

<f92_2100_producentnummer>  

<f92_2110_referentienummer> 

<f92_2111_cbenumber> 

</Fiche28192> 
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4.2.3.42 GEGEVENSRECORD ” 281.93”  
 

FICHE 281.93 (104OD) ZONE NR 

 
 

1. Volgnummer  ...................................................................................................... 2.009 
 
2. Jaar van de betalingen .............................................................................................................. 2.002 
 
3. Schuldenaar: 

• Nationaal nummer of ondernemingsnummer (KBO) ............................................................ 1.037 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 
4 Genieter van de inkomsten: 

• Nationaal nummer of ondernemingsnummer (KBO) .......................................................... 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam ........................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Landcode ............................................................................................................................ 2.018 

 
• Code “Aard van de genieter” .............................................................................................. 2.030 

1 = genieter is een natuurlijk persoon 
2 = genieter is een rechtspersoon 
3 = feitelijke vereniging21 

 

5 Gegevens: 
• Factuurdatum ...................................................................................................................... 2.055 
• Datum van de betaling/terugvordering ............................................................................... 2.056 
• Bedrag ................................................................................................................................ 2.060 

In geval van terugvordering: 
• Bedrag van de terugvordering .......................................................................................................... 2.061 

• Code aard van de inkomsten .............................................................................................. 2.031 
 1 = leveringen en werken gedaan door de privé-sector  
 2 = betaalde huurgelden 
 3 = onteigeningsvergoedingen 
 4 = toelagen, subsidies, leningen, premies 

 
• Code BTW....................................................................................................................... 2.032 

1 = BTW inbegrepen (bedrag in 2.060 bevat de BTW) 
2 = BTW niet inbegrepen (bedrag in 2.060 bevat BTW niet) 
3 = Geen BTW verschuldigd (bedrag in 2.060 is dus zonder BTW)  
 

6. Opmerkingen ............................................................................................................................. 2.099 

 
21 In het geval van een feitelijke vereniging, gelieve enkel de naam van de vereniging aan te duiden in het veld Naam 
(zone 2.013) 
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Tags Fiche 281.93 – XML 

 

<Fiche28193> 

   <f93_2030_aardverkrijger />  

   <f93_2031_aardinkomen />  

   <f93_2032_codebtw />  

   <f93_2055_factuurdatum />  

   <f93_2056_betalingsdatum />  

   <f93_2059_totaalcontrole />  

   <f93_2060_bedrag /> 

   <f93_2061_negativeamount/> 

<f93_2099_comments> 

</Fiche28193> 
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4.2.3.43 GEGEVENSRECORD ” 281.99”  
 

FICHE 281.99 (Inlichtingen openbare diensten – Gewesten, Gemeenschappen,                    
                         Provincies, Gemeenten COVID-steunmaatregelen W 29.5.2020,  
                         art.6 (1))  ZONE NR 
 
 

1. Volgnummer  .............................................................................................................................. 2.009 
 
2. Inkomstenjaar ………………………………………………………………. ................................... 2.002 
 
3. Schuldenaar van de inkomsten: 

• Nationaal nummer of ondernemingsnummer (KBO)  ......................................................... 1.037 
• Naam  ......................................................................................................................... 1.011-1.012 
• Straat en Nr. / bus  .............................................................................................................. 1.013 
• Postcode ............................................................................................................................. 1.014 
• Gemeente  .......................................................................................................................... 1.015 

 

4. Genieter van de inkomsten: 

• Nationaal nummer of ondernemingsnummer (KBO) .......................................................... 2.011 
• of geboortedatum................................................................................................................ 2.012 
• en geboorteplaats ............................................................................................................... 2.105 
• Naam  ................................................................................................................................. 2.013 
• Voornaam ........................................................................................................................... 2.114 
• Straat en nr. / bus ............................................................................................................... 2.015 
• Postcode ............................................................................................................................. 2.016 
• Buitenlandse Postcode………………………………………………. ..................................... 2.112 
• Gemeente ........................................................................................................................... 2.017 
• Landcode ............................................................................................................................ 2.018 
• Code “Aard van de genieter” ……………………………………… ....................................... 2.030 

1 = genieter is een natuurlijk persoon 
2 = genieter is een rechtspersoon 
 

5. Gegevens: 

• Datum van betaling/terugvordering .................................................................................... 2.056 
• Bedrag ................................................................................................................................ 2.060  

In geval van terugvordering: 
• Bedrag van de terugvordering .......................................................................................................... 2.061 

 
 

6. Reglementaire grondslag 

• Bepaling22: (alfanumeriek) .................................................................................................. 2.102 
 

  

 
22 Verwijzing naar de reglementaire grondslag van de COVID-maatregel die van toepassing is: 
     titel en datum van het Besluit, desgevallend de datum van publicatie in het BS, artikelnummer van bepaling die van   
     toepassing is. 
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Tags Fiche 281.99 – XML 

 

<Fiche28199> 

<f99_2030_aardverkrijger />  

<f99_2056_betalingsdatum /> 

<f99_2059_totaalcontrole /> 

<f99_2060_factuurbedrag /> 

<f99_2061_negativeamount/> 

<f99_2102_legalprovision /> 

</Fiche28199> 
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 EINDRECORD VAN DE BELCOTAX AANGIFTE (TAGS R8...) 
 

4.2.4.1 BESCHRIJVING EINDRECORD VAN DE BELCOTAX AANGIFTE - XML 
 

Tabel 4: V = VERPLICHTE ZONES , L = LENGTE,  T = TYPE 

V ZONE NR L T INHOUD 

X <r8002_inkomstenjaar /> 4 N Inkomstenjaar (=2021) 

 <r8003_gewestelijkedirectie />   2 N Nr. gewestelijke directie schuldenaar 
inkomsten (niet meer gebruikt) 

 <r8004_ontvangkantoor /> 2 N Nr. Ontvangkantoor  schuldenaar inkomsten 
(niet meer gebruikt) 

 <r8005_registratienummer /> 10 N Ondernemingsnummer (KBO)  

= Registratienummer waaronder de 
schuldenaar van de inkomsten gekend is bij de 
Administratie van de Ondernemings- en 
Inkomensfiscaliteit 

 <r8007_division /> 4 N Afdelingsnummer 

X <r8010_aantalrecords /> 8 N Totaal aantal records in het gegevens- bestand 
(inbegrepen eerste en laatste record) 

X <r8011_controletotaal /> 18 N Controletotaal (som zones 2.009) 

X <r8012_controletotaal /> 18 N S Controletotaal (som zones 2.059) 

 <r8013_totaalvoorheffingen /> 18 N S Totaal van de te verrekenen bedrijfs- en 
roerende voorheffingen (281.40 en 281.45) van 
de gegevensrecords 

 

4.2.4.2 OPMERKINGEN 
 

 CONTROLETOTALEN (8.010 - 8.011 – 8.012 – 8.013) 

  
De controletotalen zijn zuiver technisch. 
Zij verzekeren dat het bestand juist en volledig wordt gelezen. 
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 EINDRECORD VAN EEN VERZENDING (TAGS  R9…) 
 

Tabel 5: V = VERPLICHTE ZONES , L = LENGTE,  T = TYPE 

V ZONE NR L T INHOUD 

X <r9002_inkomstenjaar /> 4 N Inkomstenjaar (= 2021) 

X <r9010_aantallogbestanden /> 8 N Aantal logische bestanden waaruit het fysisch 
bestand is opgebouwd (inbegrepen begin en
 eindbestand) 

X <r9011_totaalaantalrecords /> 8 N Totaal aantal records in fysiek bestand 
(inbegrepen begin en eindbestand) 

X <r9012_controletotaal /> 18 N Controletotaal (totaal van de zones 8.011) 

X <r9013_controletotaal /> 18 N S Controletotaal (totaal van de zones 8.012) 

 

 <r9014_controletotaal /> 18 N S Controletotaal (totaal van de zones 8.013) 
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5. VALIDATIE VAN DE BESTANDEN 
 

 VALIDATIE VAN HET “BEGIN” VAN EEN VERZENDING (TAGS V0...) 
 

0.002 = 2021 Inkomstenjaar 

0.003 tot 0.009 0.003 tot 0.009 = nullen  

0.010 BELCOTST of BELCOTAX Identificatie van een test of van een 
werkelijk bestand 

0.011 Datum na 01/01/2022 
Datum creatie van het bestand 

0.012 FACULTATIEF : Numerieke waarde = 
0001 indien eerste bestand Sequentienummer bestand 

0.013 Nummer erkend sociaal secretariaat Nummer sociaal secretariaat - afzender 

0.014 tot 0.018 VERPLICHT Identificatie van de afzender 

0.018 VERPLICHT Telefoonnummer van de afzender  

0.021 VERPLICHT Contactpersoon 

0.022 = 1, 2, 3  VERPLICHT Taal van de afzender 

0.023 Correct e-mailadres (VERPLICHTE 
alfanumerieke zone) e-mail van de afzender 

0.024 Identificatienummer van de afzender 
VERPLICHT Ondernemingsnummer (KBO) 

0.025 Waarde 0 of 1 Type van de verzending 

0.026 Verplicht als 0.025 = 1 Nummer van de te verbeteren 
verzending 

0.016 – 0.027 - 0.028 
Als de Belgische postcode 0.016 = 0  

® Landcode 0.028 verschillend van 0 of 
150 en 0.027 verschillend van 0 

Postcode - Landcode 

0.030 

Nationaal nummer van de afzender  
natuurlijk persoon of nationaal nummer 
van de gebruiker met volledige beheers 
rechten voor de gegevens van de 
verzending 

Nationaal Nummer  
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 VALIDATIE VAN DE BELCOTAX AANGIFTE 
 

 VALIDATIE BEGINRECORD (TAGS A1…) 
 

1.002 = 2021 Inkomstenjaar 

1.005 

10 cijfers; de nummers moeten steeds 
beginnen met een 0 (nul). Het 
referentienr. is samengesteld uit 8 cijfers 
en 2 controlecijfers. Als een schuldenaar 
natuurlijk persoon (zonder KBO-nr) 
bedrijfsvoorheffing stort, moet het 
refertenummer toegekend voor de 
aangiften 274 vermeld worden. In de 
andere gevallen moet voor natuurlijke 
personen zonder KBO-nummer deze 
leeg blijven (XML), maar moet de zone 
1037 ingevuld worden.   

Ondernemingsnummer = nummer 
toegekend door de Kruispuntbank 
ondernemingen (KBO) 

1.016 Zie lijst bijlage 1 Landcode 

1.014, 1.016 Als 1.014 ≥ 1000 dan moet 1.016 gelijk 
zijn aan 0 of 150 

Belgische postcode 

1.020, 1.011, 1.013, 
1.015 Verplichte zones  nul Taal en identificatie schuldenaar 

1.020 = 1, 2 of 3 Taal schuldenaar 

1.031 = 1, 2 of 3 en  1.020 Tweede taal 

1.031, 1.027, 1.029, 
1.030 

Indien 1.031 ingevuld, ook 1.027, 1.029 
en 1.030 invullen. Facultatieve zones 

Identificatie schuldenaar in de tweede 
taal 

1.036 = 1, 2 of 3 en  1.020 en 1.031 Derde taal 

1.036, 1.032, 1.034, 
1.035 

Indien 1.036  0, ook 1.032, 1.034 en 
1.035 invullen. Facultatieve zones 

Identificatie schuldenaar in de derde 
taal 

1.037 11 cijfers: Nationaal nummer als 
natuurlijk persoon Nationaal nummer schuldenaar 

1.038 
Correct e-mailadres  

(alfanumerieke zone) 
E-mail van de schuldenaar van de 
inkomsten 
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 ALGEMENE VALIDATIE VAN HET GEGEVENSRECORD (TAGS F2…) 
 

2.002 = 2021 Inkomstenjaar  

2.008 = 28110, 28111, 28112, … Identificatiecode fiche 281  

2.009 Per type fiche (zone 2.008) ononderbroken 
nummering.  Nummer van de fiche  

2.011 

Een leeg veld, correct nationaal nummer of 
BIS-nummer.  
Minstens 95% van de velden (behalve 281.00, 
281.15, 281.30, 281.45, 281.50, 281.71, 
281.80, 281.91, 281.92, 281.93, 281.99 en de 
niet-inwoners) moet een geldig nummer 
bevatten.  

Of KBO-nummer voor fiche 281.50 waar 
genieter = rechtspersoon 

 

Nationaal nummer of BIS-nummer 

 

2.012 
Geldige datum DDMMJJJJ  
(DD-MM-JJJJ)  

00<DD<32; 00<MM<13 
Geboortedatum 

 

2.109 Verschillend van het nationaal nummer 2.011 Code FIN  

2.018 Zie lijst bijlage 1 Landcode  

2.011, 2.016, 
2.018, 2.112 

Indien 2.011 (NN) leeg is en  
2.018 = 0 of 150:  
dan 2.016 ≥ 1000;  
en 2.112 leeg 

Belgische postcode 

 

2.016, 2.018, 
2.112 

Indien 2.018 verschilt van 0 of 150:  
dan 2.016 = leeg en 
2.112 verschillend van spaties 

Buitenlandse postcode 
 

2.112 

Indien 2.018 verschilt van 0 of 150: 

Dan 2.016 = leeg  

Indien 2.112 onbekend  
Þ zet één 0 in deze zone 

Buitenlandse postcode 

 

2.019 Waarde van 0 tot 5 Code burgerlijke stand  

2.020 Waarde van 0 tot 3 Gezinstoestand  

2.023 ‘X’ of spatie Divers (gezinslasten)  

2.026 ‘H’ of spatie Gehandicapte begunstigde   
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2.028 Waarde van 0 tot 3 Aard van de fiche (gewoon, 
verbetering, toevoeging, annulering) 

 

2.028 Waarde 1 tot 3 enkel als 0.025 = 1 Verbeterend bestand → fiche ter 
verbetering/annulering/toevoeging 

 

2.019 tot 
2.026 

Mogen enkel waarden bevatten opgenomen in 
de recordbeschrijving Gezinstoestand  

2.029 Als = 2  
 2.030 tot 2.088 = spatie of nul Fiche zonder inhoud  

2.059 = mathematisch totaal van de zones 2.060 tot 
2.088 

Controletotaal van som van “actieve” 
zones 2.060 tot 2.088 voor dit type 
van fiche 

 

2.109 Als 2.018 verschilt van 0 of 150 FIN : fiscaal identificatienummer in 
het buitenland  

 

2.112 Verplicht als 2.018 verschilt van 0 of 150 (zet 
één “0” als de postcode niet bestaat) Buitenlandse postcode  

2.114 
Verplichte opsplitsing van naam en  voornaam 
als het Nationaal nummer  niet ingevuld is in 
2.011 (omzeilbare  fout zie 2.4.2.)  

Voornaam genieter 
 

2.019, 2.020, 
2.021, 2.022, 
2.023, 2.024, 
2.025, 2.026 

De tags 2.019 tot 2.026 mogen niet gebruikt 
worden 

Tags niet meer gebruikt * 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.00 
 

2.030 1 of 2 Aard van de genieter  

2.011, 2.030 
Als 2.030 = 1  
 2.011 = NN (11 posities) 
Niet verplicht 

 
 

2.013 tot 2.018 
(behalve 

2.014), 2.114 

Verplichte zones indien geen 
nationaal nummer  

(Omzeilbare fout voor 
ontbreken voornaam) 

Identificatie + adres + 
voornaam 

 

2.011, 2.030 

Als 2.030 = 2  
 2.011 = KBO-nr  (0 + 9 
posities) 
Omzeilbare fout 

 

 

2.063, 2.099 Indien 2.063  0, dan  
moet 2.099  ingevuld zijn Aard “andere” 
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2.110 

Als 2.030 = 1 (fysieke 
persoon), 
 2.110 = KBO nummer 

Niet verplicht 

KBO nummer van een 
fysiek persoon 

 

2.102, 2.103, 
2.107, 2.139; 

2.140 

2.102, 2.103, 2.107, 2.139 
en 2.140 = zones voor 
bijkomende inlichtingen 

Bijkomende inlichtingen 
 

2.064 2.064 > 0 Niet-nul negatief saldo *** 
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 VALIDATIE FICHE 281.01 
 

2.030 2.030 = 1 of 2 (niet leeg) Aard van de bewaargever *** 

2.011, 2.030 

Als 2.030 = 1, dan  is 2.011 
NN of leeg 

Als 2.030 = 2; dan is 2.011 
een KBO nr. (iet leeg) 

Identificatie van de bewaargever *** 

2.030, 2.110 

Als 2.030 = 1 dan is  2.110 
een KBO nr. 

Anders is 2.110 leeg 
KBO nr. van een fysiek persoon 

*** 
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 VALIDATIE FICHE 281.10 
 

 
2.036, 2.011 

2.011 is verplicht indien  
2.036 = 1 of 2 

Het nationaal nummer is 
verplicht bij grensarbeiders 

*** 

 
2.060, 2.063, 
2.064, 2.065, 

2.066, 2.070,  , 
2.074, 2.075 
,2.076, 2.077, 
2.082, 2.083, 
2.069, 2.116, 
2.117, 2.119, 
2.120, 2.122, 
2.123, 2.124, 
2.125, 2.126, 

2.127,2.130, 
2.141 

        2.060 + 2.076 + 

2.063 + 2.064 + 2.065 + 2.066 + 

2.069 +  2.070 + 2.077 + 2.082 + 2.083  + 
2.085+  2.116 + 2.117 + 2.119 + 2.120 + 
2.121 + 2.122 + 2.123 + 

2.124 + 2.125 + 2.126 + 2.127 + 2.130+ 

2.141  (2.074 + 2.075) 

Inkomsten niet groter dan of 
gelijk aan bedrijfsvoorheffing en 
bijzondere bijdrage voor sociale 
zekerheid (waarschuwing) 
  
Een bedrag bijzondere bijdrage 
(2.075) > inkomsten met 
bedrijfsvoorheffing = 0 wordt 
niet beschouwd als een fout. 

*** 

2.029 = 0, 1 of 2 Enkel opgave 325 *** 

2.031 2.031 = 0, 1, 2, 3 of leeg 
Forfaitaire vergoedingen 
overeenkomstig ernstige 
normen 

*** 

2.034 = 0 of 1 
Buitenlandse kaderlid of 
onderzoeker 

*** 

2.036 = 1 of 2 Franse grensarbeider 
*** 

2.037 = 0,1 of 2 Vergoeding kosten 
*** 

2.041 = 0 of 1 Overheidspersoneel *** 

2.042 0, 1, 2 of 3 Zeeman pool/niet pool 
*** 

2.045 00, 01, 02 of 03 
Bezoldiging bestaat geheel, 
hoofdzakelijk of bijkomstig uit 
fooien 

*** 

2.071, 2.058 

Indien 2.071 = 0   
 2.058 = 0 

En omgekeerd 

Indien 2.058 = 0   
 2.071 = 0 

Verplaatsing fiets of per 
speedelec  
Aantal km en bedrag 

 

  

* 

2.061, 2.167 

Als 2.061 > 0 dan moet 2.167 ingevuld 
worden en groter zijn dan 0 

Als 2.167 > 0 dan moet 2.061  ingevuld 
worden en groter zijn dan 0 

Vergoeding voor overuren in de 
horeca, beperkt tot 300 uur.  

*** 
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2.062  2.062 = 2.060 + 2.076 + 2.069 + 2.082 
+2.083 Totaal vergoeding *** 

2.074, 2.131, 
2.133 2.074 = 2.131 + 2.133 Totaal bedrijfsvoorheffing 

*** 

2.076, 2.099 2.099 is verplicht wanneer 2.076 ingevuld 
is Voordelen in natura 

*** 

2.077, 2.086, 
2.087, 2.088, 

2.176 
2.077 = 2.086 + 2.087 + 2.088 + 2.176 Totaal verplaatsingskosten 

*** 

2.082, 2.083, 
2.039, 2.101 

2.039 en 2.101 enkel invullen indien 2.082 
en/of 2.083 verschilt  
van 0 

Aandelenoptie 
*** 

2.067, 2.068, 
2.095, 2.097 

Als 2.067  0 dan 2.095  0 

Als 2.068  0 dan 2.097  0 

En 

Als 2.095  0 dan 2.067  0 

Als 2.097  0 dan 2.068  0  

Overuren en 
berekeningsgrondslag 

*** 

2.099 Rij van karakters met enkel de waarde A 
tot K of Z Voordelen van alle aard 

*** 

2.095, 2.097, 
2.110, 2.118, 
2.132,  2.142 

2.095 + 2.097 = 2.110+ 2.118 + 2.132 + 
2.142 Totaal aantal overuren 

*** 

2.111, 2.168 

Als 2.111 > 0 dan moet 2.168 ingevuld 
worden en groter zijn dan  0 

Als 2.168 > 0 dan moet 2.111  ingevuld 
worden en groter zijn dan 0 

Vergoeding voor overuren in de 
horeca, beperkt tot 300 uur 
(achterstallen). 

*** 

2.129, 2.118, 
2.142 2.129 = 2.118 + 2.142 Totaal overuren 

*** 

2.130 2.130 ≤ 92000 PC privé: max bedrag per jaar per 
schuldenaar 

*** 

2.138 2.138 ≤ 30000 Consumptiecheques beperkt tot 
€300 

* 

2.143, 2.169 
Als 2.143 > 0 dan moet 2.169  ingevuld 
worden  
en groter zijn dan  0 

Vergoeding voor overuren in de 
horeca, beperkt tot 360 uur. 

*** 
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Als 2.169 > 0 dan moet 2.143  ingevuld 
worden  
en groter zijn dan  0 

2.165, 2.170 

Als 2.165 > 0 dan moet 2.170  ingevuld 
worden  
en groter zijn dan  0 

Als 2.170 > 0 dan moet 2.165  ingevuld 
worden  
en groter zijn dan  0 

Vergoeding voor overuren in de 
horeca, beperkt tot 360 uur 
(achterstallen). 

*** 

2.167, 2.168 2.167 en 2.168 ≤ 300 uur Vergoeding voor overuren in de 
horeca, beperkt tot 300 uur. 

*** 

2.169, 2.170 2.169 en 2.170 ≤ 360 uur Vergoeding voor overuren in de 
horeca, beperkt tot 360 uur. 

*** 

2.181, 2.182, 
2.183, 2.184, 
2.185, 2.186, 
2.187, 2.188 

Als één van de velden ‘2.181, 2.182, 
2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188’ 
ingevuld zijn, dan moet 2.133  ingevuld zijn 

Buitenlandse vennootschap: 
bedragen en bedrijfsvoorheffing 

* 

2092, 2094, 
2096, 2098, 
2185, 2186, 
2187, 2188 

Als 2092 not null, dan 2185 not null; 

Als 2094 not null, dan 2186 not null; 

Als 2096 not null, dan 2187 not null; 

Als 2098 not null, dan 2188 not null; 

Als andere code ingevuld in vak 
28, rubriek b) , dan dient ook het 
bedrag  
bij de desbetreffende code te 
worden ingevuld. 

*** 

2092, 2094, 
2096, 2098 

Code 2092, 2094, 2094 en 2098 moet 3 
cijfers bevatten 

Code dient 3 cijfers te bevatten *** 

2.136, 2.137 ( 2.137>0) => 2.136 >= 2.137  Totale bedrag uit een 
studentenovereenkomst *** 

2.135, 2.190, 
2.191 

ALS 2.135 OF 2.190 OF 2.191 niet leeg, 
dan 2.135 = 2.190 + 2.191 totaal *** 

2.192, 2.193, 
2.194 

ALS 2.192 OF 2.193 OF 2.194 niet leeg, 
dan 2.194 = 2.192 + 2.193 totaal *** 

2.033 = 0, 1 of leeg Vergoedingen op basis van 
bewijsstukken 

*** 

2.180 2.180 <= 625000 
De vrijstelling bedraagt 
maximum 6.250 euro voor het 
inkomstenjaar 2021 

* 
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2.194 2.194 <= 12000 Maximaal 120 uur 
*** 

2.195 2.195 <= 12000 Maximaal 120 uur 
*** 

2.101 

2.101 moet van het type : dd,dd(:dd,dd)* of 
LEEG 

waarbij d een getal tussen 0 en 9 is 

Voorbeelden :  

00,00 

23,00 

23,00:15,00 

23,00:15,00:00,00 

Percentage aandelenoptie 

*** 

2.198 2.198 <= 50000 Coronapremie max 500 EUR 
* 
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2.061, 2.167 

Als 2.061 > 0 dan moet 
2.167 ingevuld worden en 
groter zijn dan 0 

Als 2.167 > 0 dan moet 
2.061  ingevuld worden en 
groter zijn dan 0 

Vergoeding voor overuren in de horeca, 
beperkt tot 300 uur.  

*** 

2.062  2.062 = 2.060 + 2.076 + 
2.069 + 2.082 +2.083 Totaal vergoeding *** 

2.074, 2.131, 
2.133 2.074 = 2.131 + 2.133 Totaal bedrijfsvoorheffing 

*** 

2.076, 2.099 2.099 is verplicht wanneer 
2.076 ingevuld is Voordelen in natura 

*** 

2.077, 2.086, 
2.087, 2.088, 

2.176 

2.077 = 2.086 + 2.087 + 
2.088 + 2.176 Totaal verplaatsingskosten 

*** 

2.082, 2.083, 
2.039, 2.101 

2.039 en 2.101 enkel 
invullen indien 2.082 en/of 
2.083 verschilt  
van 0 

Aandelenoptie 

*** 

2.067, 2.068, 
2.095, 2.097 

Als 2.067  0 dan 2.095  0 

Als 2.068  0 dan 2.097  0 

En 

Als 2.095  0 dan 2.067  0 

Als 2.097  0 dan 2.068  0  

Overuren en berekeningsgrondslag 

*** 

2.099 Rij van karakters met enkel 
de waarde A tot K of Z Voordelen van alle aard 

*** 

2.095, 2.097, 
2.118, 2.142, 

2.110 

2.095 + 2.097 = 2.118 + 
2.142 + 2.110 Totaal aantal overuren 

*** 

2.111, 2.168 

Als 2.111 > 0 dan moet 
2.168 ingevuld worden en 
groter zijn dan  0 

Als 2.168 > 0 dan moet 
2.111  ingevuld worden en 
groter zijn dan 0 

Vergoeding voor overuren in de horeca, 
beperkt tot 300 uur (achterstallen). 

*** 

2.129, 2.118, 
2.142 2.129 = 2.118 + 2.142 Totaal overuren 

*** 

2.130 2.130 ≤ 91000 PC privé: max bedrag per jaar per 
schuldenaar 

*** 
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2.138 2.138 ≤ 30000 Consumptiecheques beperkt tot €300 
* 

2.143, 2.169 

Als 2.143 > 0 dan moet 
2.169  ingevuld worden  
en groter zijn dan  0 

Als 2.169 > 0 dan moet 
2.143  ingevuld worden  
en groter zijn dan  0 

Vergoeding voor overuren in de horeca, 
beperkt tot 360 uur. 

*** 

2.165, 2.170 

Als 2.165 > 0 dan moet 
2.170  ingevuld worden  
en groter zijn dan  0 

Als 2.170 > 0 dan moet 
2.165  ingevuld worden  
en groter zijn dan  0 

Vergoeding voor overuren in de horeca, 
beperkt tot 360 uur (achterstallen). 

*** 

2.167, 2.168 2.167 en 2.168 ≤ 300 uur Vergoeding voor overuren in de horeca, 
beperkt tot 300 uur. 

*** 

2.169, 2.170 2.169 en 2.170 ≤ 360 uur Vergoeding voor overuren in de horeca, 
beperkt tot 360 uur. 

*** 

2.181, 2.182, 
2.183, 2.184, 
2.185, 2.186, 
2.187, 2.188 

Als één van de velden 
‘2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 
2.185, 2.186, 2.187, 2.188’ 
ingevuld zijn, dan moet 
2.133  ingevuld zijn 

Buitenlandse vennootschap: bedragen en 
bedrijfsvoorheffing 

* 

2092, 2094, 
2096, 2098, 
2185, 2186, 
2187, 2188 

Als 2092 not null, dan 2185 
not null; 

Als 2094 not null, dan 2186 
not null; 

Als 2096 not null, dan 2187 
not null; 

Als 2098 not null, dan 2188 
not null; 

Als andere code ingevuld in vak 28, 
rubriek b) , dan dient ook het bedrag  
bij de desbetreffende code te worden 
ingevuld. 

*** 

2092, 2094, 
2096, 2098 

Code 2092, 2094, 2094 en 
2098 moet 3 cijfers bevatten 

Code dient 3 cijfers te bevatten *** 

2.136, 2.137 
Als 2.137 niet leeg is EN 
2.137 > 0, DAN 2.136 niet 
leeg EN 2.137 ≤ 2.136 

Het bedrag voor het tweede en het vierde 
kwartaal moet in het totaalbedrag worden 
opgenomen. 

*** 
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 VALIDATIE FICHE 281.11 
 

2.060, 2.074,  2.076, 
2.063, 2.064, 2.065, 
2.066, 2.069, 2.070, 
2.074, 2.075, 2.077, 
2.078, 2.079, 2.080, 
2.083, 2.084, 2.085, 

2.086, 2.087 

2.060 + 2.074 + 2.076 + 2.063 + 2.077+ 
2.078 + 2.069 + 2.064 + 2.079 + 2.080 
+ 2.070 + 2.065 + 2.083 + 2.084 + 
2.085 + 2.086 + 2.087 >= 2.066 

Waarschuwing:   
Inkomsten < bedrijfsvoorheffing 

2.075, 2.061, 2.067, 
2.076 2.076 = 2.075 + 2.061 + 2.067 Totaal pensioenen  

2.070, 2.071, 2.072 2.070 = 2.071 + 2.072 
Totaal kapitalen, afkoopwaarden en 
toelagen in kapitaal die afzonderlijk 
belastbaar zijn 

2.029 = 0 of 2  

2.030 = 0 ,1 , 2 , null  Type pensioen 

2.032 = 0 ,1 , 2 , null Buitenlandse voordelen 

2.065, 2055 Indien 2.065  0, dan moet 2.055  
ingevuld zijn Omzettingsrente: bedrag en datum 

** 

 

2.066, 2.081, 2.082 2.066 = 2.081 + 2.082 
Bedrijfsvoorheffing 
rubrieken toevoegen 

 

2.099 Rij van karakters met enkel de waarde 
A tot K of Z Voordelen van alle aard 

2.067, 2.099 2.099 is verplicht wanneer 2.067 
ingevuld is Voordelen in natura 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.12 
 

2.060, 2.061, 
2.063, 2.064, 

2.065 

2.060 + 2.061 + 2.065  >= 
2.063 + 2.064 

Waarschuwing:  
Inkomsten < bedrijfsvoorheffing en bijzondere 
bijdrage voor sociale zekerheid 

 

2.060, 2.061, 
2.062, 2.065 

Indien 2.062 > 0  2.060 
en 2.061 en 2.065 =0 

Een negatief saldo sluit een belastbaar bedrag van de 
uitkering uit 

 

2.029 = 0 of 2   
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2.030 = 1 , 0 of null INV RIZIV  

2.099 2.099 mag niet ingevuld 
worden 

Waarschuwing: de tag f12_2099 zal verdwijnen. 
Gelieve hiermee rekening te houden 

* 

2.062 2.062 niet gelijk aan 0 (kan 
leeg zijn) Niet-nul negatief saldo *** 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.13 
 

2.060,  2.064, 
2.066, 2.070, 
2.072, 2.073, 
2.074, 2.075, 
2.077, 2.078 

2.060 + 2.064 + 2.066 + 2.070 
+ 2.073  
≥ 2.078 

of 

2.072 + 2.073 + 2.074 + 2.075 
+ 2.077  
≥ 2.078 

Waarschuwing:  
inkomsten < bedrijfsvoorheffing 

 

*** 

2.060, 2.061, 
2.066, 2.067, 
2.072, 2.075, 

2.079 

Indien 2.060 + 2.066 – 2.061 
– 2.067 ≥ 0 

dan 2.060 + 2.066 – 2.061 – 
2.067 =  

       2.072 + 2.075 en 2.079 = 
0 

Indien 2.060 + 2.066 – 2.061 
– 2.067 < 0 

dan 2.060 + 2.066 – 2.061 – 
2.067 = 2.079 (met weglating 
negatief teken) 
en 2.072, 2.075 = 0 

Totaal werkloosheid zonder 
anciënniteitsvergoeding 

*** 

2.064, 2.065, 
2.070, 2.071, 
2.074, 2.077, 

2.081 

Indien 2.064 – 2.065 +2.070 – 
2.071 ≥ 0 

dan 2.064 - 2.065 + 2.070 – 
2.071 = 2.074 + 2.077 en 
2.081 = 0 

Indien 2.064 - 2.065 + 2.070 – 
2.071 < 0 

dan  2.064 - 2.065 + 2.070 – 
2.071 = 2.081 (met weglating 
negatief teken) 
en 2.074, 2.077 = 0 

Totaal werkloosheid met recht op 
anciënniteitsvergoeding  

*** 

2.029 = 0 of 2  *** 

2.099 2.099 mag niet ingevuld 
worden 

Waarschuwing: de tag f13_2099 zal verdwijnen. 
Gelieve hiermee rekening te houden 

* 
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2.079 2.079 niet gelijk aan 0 (kan 
leeg zijn) Niet-nul negatief saldo *** 

2.081 2.081 niet gelijk aan 0 (kan 
leeg zijn) Niet-nul negatief saldo *** 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.14 
 

2.061, 2.062, 2.063, 
2.064, 2.065, 2.066, 
2.067, 2.068, 2.069,  

2.070 

2.061 + 2.062 + 2.063 + 2.064 + 2.065 
+ 2.066 + 2.070 ≥ 2.067 + 2.068 + 
2.069 

Waarschuwing (maar bestand 
aanvaard):  
Inkomsten < bedrijfsvoorheffing en 
bijzondere bijdrage voor sociale 
zekerheid  

2.029 = 0 of 2  

2.066, 2055, 2.060 Indien 2.066  0, dan moet 2.055 
alsook 2.060  ingevuld zijn Omzettingsrente: bedrag en datum 

** 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.15 
 

2.060, 2.061, 2.062, 
2.063, 2.064, 2.065 

2.060 + 2.061 + 2.064 + 2.062 + 2.065     
≥ 2.063 

Waarschuwing:  
Inkomsten < bedrijfsvoorheffing 

2.029 = 0 of 2  

2.063, 2.066, 2.067 2.063 = 2.066 + 2.067 + 2.068 
Bedrijfsvoorheffing 

rubrieken toevoegen 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.16 
 

 

2.064, 2.065, 2.066, 
2.068 

2.064 + 2.065 + 2.066 ≥ 2.068 
Inkomsten < aan bedrijfsvoorheffing 

(waarschuwing maar bestand 
aanvaard) 

2.029 = 0 of 2  

2.066, 2055, 2.060 Indien 2.066  0, dan moet 2.055 alsook 
2.060  ingevuld zijn Omzettingsrente: bedrag en datum 

** 
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 VALIDATIE FICHE 281.17 
 

2.069, 2.071, 
2.076 ,2.081, 2.082, 

2.085 

2.069 + 2.071 + 2.081 + 
2.082 +2.085 + 2.063 ≥ 
2.076 

Waarschuwing:  
inkomsten <  bedrijfsvoorheffing  

 

2.077, 2.078, 2.079, 
2.080, 2.081, 2.082, 

2.083 

Als 2.077  - 2.078 +2.079 
– 2.080  ≥ 0   

dan 2.077 - 2.078 + 2.079 
– 2.080   = 2.081 + 2.082 
en  2.083 = 0 

Als 2.077  - 2.078 +2.079 
– 2.080  < 0   

dan 2.077 - 2.078 +2.079 
– 2.080  = 2.083 (het 
negatief teken laten vallen) 
en  2.081, 2.082 = 0 

 Totaal 

 

2,060, 2.061, 2.064 
2.065, 2.069, 2.071, 

2.073, 

Indien 2.060 - 2.061 + 
2.064– 2.065 ≥ 0 

Dan 2.060 - 2.061 + 2.064 
– 2.065   = 2.069 +2.071 en 
2.073 = 0 

Als 2.060 - 2.061 + 2.064 
– 2.065   
< 0   

Dan 2.060 - 2.061 + 2.064 
– 2.065 = 2.073 (met 
weglating van het negatief 
teken) en  2.069 , 2.071 = 0 

Totaal  

 

2,062, 2.063, 2.066 
,2.084, 2.085, 2.087, 

2.088  

Als 2.084 - 2.087 + 2.088 
– 2.062   ≥  0   

dan 2.084 - 2.087 + 2.088 
– 2.062 = 2.085  + 2.063  
en 2.066 = 0 

Als 2.084 - 2.087 + 2.088 
– 2.062  < 0   

dan 2.084 - 2.087 + 
2.088– 2.062  = 2.066  
(met weglating van het 
negatief teken) en  2.085, 
2.063 = 0 

  

 

2.066 
2.066 niet gelijk aan 0 (kan 
leeg zijn) Niet-nul negatief saldo *** 

2.073 
2.073 niet gelijk aan 0 (kan 
leeg zijn) Niet-nul negatief saldo *** 
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2.083 
2.083 niet gelijk aan 0 (kan 
leeg zijn) Niet-nul negatief saldo *** 
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 VALIDATIE FICHE 281.18 
 

2.060, 2.061, 2.062, 
2.063, 2.064, 2.065, 
2.066, 2.067, 2.070, 
2.072, 2.073, 2.074, 
2.075, 2.076, 
2.077,2.078 

2.060 + 2.061 + 2.072 + 
2.062 + 2.063 + 2.073 + 
2.075 +2.076 + 2.077 + 
2.078 + 2.080 ≥ 2.070 + 
2.071 

of 

2.064 + 2.065 + 2.066 + 
2.067 + 2.074 ≥ 2.070 + 
2.071 

Revenu Waarschuwing: inkomsten < 
bedrijfsvoorheffing en bijzondere 
bijdrage Sociale Zekerheid 

 

* 

2.029 = 0 of 2  *** 

2.034 2.034 = 0 OF 1 OF leeg Buitenlands kaderlid of vorser *** 

2.081 Als 2.081 niet leeg is, dan 
2.081 = 598,81 EUR 

Eenmalige corona premie *** 
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 VALIDATIE FICHE 281.20 
 

2.060, 2.062, 
2.064, 2.065,  
2.066, 2.067, 
2.068, 2.073, 
2.074, 2.076, 
2.079, 2.080, 
2.076, 2.088, 

2.082 

 
2.060 + 2.062 + 2.068 + 2.064 
+ 2.065 + 2.073 + 2.074 +2.079 
+ 2.080 + 2.076 +  
2.088  +2.082 ≥ (2.066 + 
2.067) 

Waarschuwing: Inkomsten < bedrijfsvoorheffing en 
bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 

*** 

2.060, 2.062, 
2.063, 2.068, 
2.079, 2.080 

2.063 = 2.060 + 2.062 + 2.068 
+ 2.079 + 2.080 Totaal vergoedingen 

*** 

2.011 
Nationaal nummer of BIS 
nummer verplicht indien 
Belgische inwoner 

Nationaal nummer 
*** 

2.058, 2.077 

Indien 2.077  0 

dan moet 2.058 ingevuld zijn 

en omgekeerd: 

Indien 2.058  0 

Dan moet 2.077 ingevuld zijn 

Verplaatsing met fiets  

Aantal Km en bedrag  

 

 

* 

2.073, 2.074, 
2.075 2.075 = 2.073 + 2.074 Totaal huurprijs en huurvoordelen 

*** 

2.029 = 0, 1 of 2  *** 

2.081, 2.063, 
2.075,  2.063 + 2.075 ≥ 2.081 

Bezoldiging bedrijfsleider tewerkgesteld in 
dienstverband: bedrag inbegrepen in de totale 
bezoldiging +  huur en huurvoordelen  

*** 

2.099 Rij van karakters met enkel de 
waarde A tot F of H tot K of Z Voordelen van alle aard 

*** 

2.030 
2.030 verplicht als 2.069  0 

Waarden 0 tot 3 
Criteria terugbetaling 

*** 

2.068, 2099 2.099 is verplicht wanneer 
2.068 ingevuld is Voordelen in natura 

*** 

2.079, 2.080, 
2.033, 2.101 

2.033 en 2.101  enkel invullen 
indien 2.079 en/of 2.080 
verschillend van 0 

Aandelenoptie *** 

2.181, 2.182, 
2.183, 2.184,  

Als één van de velden ‘2.181, 
2.182, 2.183, 2.184 ingevuld 
zijn, dan moet 2.133  ingevuld 
zijn 

Buitenlandse vennootschap: bedragen en 
bedrijfsvoorheffing 

* 
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2.066, 2.131, 
2.133 

2.066 = 2.131 + 2.133 Totaal bedrijfsvoorheffing 
*** 

2.194 
Als 2.194 niet leeg is, 2.194 <= 
12000 Maximaal 120 uur 

*** 

2.195 
Als 2.195 niet leeg is, 2.195 <= 
12000 Maximaal 120 uur 

*** 

2.030 2.030 = 0, 1 of leeg Forfaitaire vergoedingen overeenkomstig ernstige 
normen 

*** 

2.034 2.034 = 0, 1 of leeg Vergoedingen op basis van bewijsstukken 
*** 

2.138 
Als 2.138 niet leeg is, 2.138 ≤ 
30000 Consumptiecheques beperkt tot €300 

* 

2.198 
Als 2.198 niet leeg is, 2.198 <= 
50000 Coronapremie max 500 EUR 

* 

2.032 2.032 = 0 of 1 of leeg Buitenlandse kaderlid of onderzoeker 
*** 

2.101 

2.101 moet van het type : 
dd,dd(:dd,dd)* of LEEG 

waarbij d een getal tussen 0 
en 9 is 

Voorbeelden :  

00,00 

23,00 

23,00:15,00 

23,00:15,00:00,00 

Percentage aandelenoptie 

*** 

 

 VALIDATIE FICHE 281.25 
 

2.029 = 0 of 2  

2.030 = 0 of 1  

2.060, 2.045 Als 2.060 ≠ 0 dan 2.045  ≠ 0 Bedrag en kwalificatie 

2.061, 2.046 Als 2.061 ≠ 0 dan 2.046 ≠ 0 Bedrag en kwalificatie 

2.062, 2.047 Als 2.062 ≠ 0 dan 2.047 ≠ 0 Bedrag en kwalificatie 

2.063, 2.048 Als 2.063  ≠ 0 dan 2.048 ≠ 0 Bedrag en kwalificatie 

2.064, 2.049 Als 2.064  ≠ 0 dan 2.049 ≠ 0 Bedrag en kwalificatie 
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2.045, 2.046, 2.047, 2.048, 
2.049 

= 01 tot en met 122 Codes kwalificatie 

2.045, 2.046, 2.047, 2.048, 
2.049 en 2.089 

Waarde 106, 107 en 110 indien 
2.089 =2013, 2014, 2015 of 2016 

Kwalificaties 106, 107 en 110 
voor de inkomsten 2013, 2014, 
2015 en 2016  

2.045, 2.046, 2.047, 2.048, 
2.049 en 2.089 

Waarde 111, 112 , 113 en 114 
indien 2.089 = 2016 

Kwalificaties 111, 112,113 en 114 
voor de inkomsten 2016  

2.045, 2.046, 2.047, 2.048, 
2.049 en 2.089 

Waarde 120, 121 en 122 indien 
2.089 = 2018 

Kwalificaties 120, 121 en 122 
voor de inkomsten 2018 

2.040 Waarde 1 of 2  La zone 2.040 (bruto of netto 
terugvordering) is verplicht. 

2.040, 2.065 Als 2.040 = 1 dan mag 2.065 niet 
vervolledigd worden 

Zone 2.040 = 1 (Bruto 
terugvordering), zone 2.065 
(Bedrijfsvoorheffing) moet leeg 
zijn of gelijk aan 0 
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 VALIDATIE FICHE 281.29 
 

2.055, 2.056 2.056 > 2.055 Start- en einddatum 
activiteit 

*** 

2.060, 2.045 als 2.060 dan 2.045 verplicht en 
omgekeerd 

Bruto inkomsten voor 
geleverde diensten 

*** 

2.061, 2.046 als 2.061 dan 2.046 verplicht en 
omgekeerd 

Bruto inkomsten voor 
geleverde diensten 

*** 

2.062, 2.047 als 2.062 dan 2.047 verplicht en 
omgekeerd 

Bruto inkomsten voor 
geleverde diensten 

*** 

2.063, 2.048 als 2.063 dan 2.048 verplicht en 
omgekeerd 

Bruto inkomsten voor 
geleverde diensten 

*** 

2.064, 2.049 als 2.064 dan 2.049 verplicht en 
omgekeerd 

Bruto inkomsten voor 
geleverde diensten 

*** 

2.060, 2.061, 2.062, 2.063, 

2.064, 2.073 
2.060 + 2.061 +2.062+ 2.063, + 
2.064 = 2.073 TOTAAL 

*** 

2.045, 2.139 als  2.045 = 4 , 10, 20, 24, 30, 36, 
40, 45, 50 of 54 dan 2.139 verplicht 

verduidelijking *** 

2.046, 2.140 als 2.046 = 4 , 10, 20, 24, 30, 36, 40, 
45, 50 of 54 dan 2.140 verplicht 

verduidelijking *** 

2.047, 2.153 als 2.047 = 4 , 10, 20, 24, 30, 36, 40, 
45, 50 of 54 dan 2.153 verplicht 

verduidelijking *** 

2.048, 2.154 als 2.048 = 4 , 10, 20, 24, 30, 36, 40, 
45, 50 of 54 dan 2.154 verplicht 

verduidelijking *** 

2.049, 2.155 als 2.049 = 4 , 10, 20, 24, 30, 36, 40, 
45, 50 of 54 dan 2.155 verplicht verduidelijking *** 

2.065, 2.050, 2.099 

Als één van de velden 2.065, 2.050 
of 2.099 ingevuld is, dan zijn de 
velden 2.065, 2.050 en  2.099 
verplicht 

Ingehouden bedrag *** 

2.066, 2.051, 2.102 

Als één van de velden 2.066, 2.051 
of 2.102 ingevuld is, dan zijn de 
velden 2.066, 2.051 en  2.102 
verplicht 

Ingehouden bedrag *** 

2.067, 2.052, 2.103 

Als één van de velden 2.067, 2.052 
of 2.103 ingevuld is, dan zijn de 
velden 2.067, 2.052 en  2.103 
verplicht 

Ingehouden bedrag *** 

2.068, 2.053, 2.106 

Als één van de velden 2.068, 2.053 
of 2.106 ingevuld is, dan zijn de 
velden 2.068, 2.053 en  2.106 
verplicht 

Ingehouden bedrag 

*** 
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2.069, 2.054, 2.107 

Als één van de velden 2.069, 2.054 
of 2.107 ingevuld is, dan zijn de 
velden 2.069, 2.054 en  2.107 
verplicht 

Ingehouden bedrag 

*** 

 

 VALIDATIE FICHE 281.30 
 

2.030 = 1 (natuurlijk persoon) of 2 
(rechtspersoon) Aard van de verkrijger van de inkomsten 

*** 

2.062, 2.064, 
2.067, 2.068, 
2.087, 2.072, 
2.075, 2.076, 
2.077,  2.080, 
2.081, 2.082, 
2.083, 2.084, 
2.085, 2.088, 
2.113, 2.115, 
2.116, 2.117, 

2.063 

2.064 + 2.062 + 2.067 + 2.068 
+ 2.087  
≥ 2.063 + 2.069 

of 

2.072 + 2.075 + 2.076 + 2.077  
+ 2.080 + 2.081 + 2.082 + 
2.083 + 2.084 + 2.085 + 2.088 
+ 2.113 + 2.115 + 2.116 + 
2.117   
≥ 2.063 + 2.069 

Waarschuwing:  

Belastbare inkomsten rijksinwoners  
of niet-inwoners  
 
< bedrijfsvoorheffing 

* 

2.062, 2.064, 
2.067, 2.068, 
2.087, 2.072, 
2.075, 2.076, 
2.077,  2.080, 
2.081, 2.082, 
2.083, 2.084, 
2.085, 2.088, 
2.113, 2.115, 
2.116, 2.117, 

2086 

 

2.064 + 2.062 + 2.067 + 2.068 
+ 2.087  
≥ 2.086 

of 

2.072 + 2.075 + 2.076 + 2.077 
+ 2.080 + 2.081 + 2.082 + 
2.083 + 2.084 + 2.085 + 2.088 
+ 2.113 + 2.115 + 2.116 + 
2.117  
≥ 2.086 

 

Waarschuwing: 

Belastbare inkomsten verblijfhouders of niet-
inwoners 

≥ terugbetaling van kosten begrepen in de 
belastbare inkomsten 

* 

2.060, 2.061, 
2.062 

2.060 ≥ 2.061 

 

2.062 = 2.060 – 2.061 

Inkomsten rijksinwoners 
Bedrag toegekende prijs > of = vrijstelling 

Bedrag prijs = verschil tussen toegekend bedrag 
en vrijstelling 

*** 

2.065, 2.066, 
2.067 

2.065 ≥ 2.066 

 

2.067 = 2.065 – 2.066 

Inkomsten rijksinwoners 
Bedrag toegekende subsidie > of = bedrag 
vrijstelling 

Bedrag subsidie = verschil tussen toegekend 
bedrag en vrijstelling 

*** 

2.070, 2.071, 
2.072 

2.070 ≥ 2.071 

 

2.072 = 2.070 – 2.071 

Inkomsten niet-inwoners 
Bedrag toegekende prijs > of = vrijstelling 

Bedrag prijs = verschil tussen  toegekend bedrag 
en vrijstelling 

*** 
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2.073, 2.074, 
2.075 

 

2.073 ≥ 2.074 

 

 
2.075 = 2.073 – 2.074 

Inkomsten niet-inwoners 
Bedrag toegekende subsidie > of = vrijstelling 

Bedrag subsidie = verschil tussen toegekend 
bedrag en vrijstelling 

*** 

2.086, 2.099 2.099 is verplicht wanneer 
2.086 ingevuld is Voordelen in natura 

*** 

2.078, 2.079 Als 2.078 niet leeg is, dan 
2.079 niet leeg en 2.079 >= 
2.078 

Totaal bedrag *** 

2.095, 2.095 Als 2.095 niet leeg is, dan 
2.097 niet leeg en 2.097 >= 
2.095 

Totaal bedrag *** 

2.078 2.078 <= 50.040,00 EUR Maximum geïndexeerd bedrag belast tegen 
16,5% 

* 

2.095 2.094 <= 50.040,00 EUR Maximum geïndexeerd bedrag belast tegen 
16,5% 

* 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.40 
 

2.060, 2.061 2.060 ≥  2.061 
Waarschuwing: 

Inkomsten < roerende voorheffing 

2.029 = 0, 1 of 2  

2.030 2.030 = 1 OF  2  

(niet leeg) 

Aard genieter 

2.011, 2.030 ALS 2.030 = 1, DAN is 2.011 een 
geldige 11-cijferige nationaal nummer 
OF leeg 

Genieter natuurlijke persoon 

2.011, 2.030 ALS 2.030 = 2, DAN is 2.011 een 
geldige KBO-nummer (niet leeg) 

Genieter onderneming 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.45 
 

2.060, 2.063 2.060 ≥ 2.063 
Waarschuwing: 

Inkomsten < roerende voorheffing 
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2.029 = 0, 1 of 2  

 

 VALIDATIE FICHE 281.49 
 

2.030 = 1 of 2  Type fiche *** 

2.030, 2.060 tem 
2.070, 2.076, 2.077, 
2.081, 2.082, 2.083, 
2.084, 2.085, 2.099, 

2.102 

ALS 2.030 = 2 DAN 2.060 tem 
2.070, 2.076, 2.077, 2.081 à 2.085, 
2.099 en 2.102  leeg 

Gewezen leden *** 

2.030, 2.071 tem 
2.075, 2.078, 2.086, 
2.087, 2.088, 2.095, 
2.097, 2.139, 2.140 

ALS 2.030 = 1 DAN 2.071 tem 
2.075, 2.078, 2.086, 2.087, 2.088, 
2.095, 2.097, 2.139 en 2.140  leeg 

Actieve leden 
 

*** 

2.060, 2.061, 2.062, 
2.063 2.063 = 2.060 + 2.061 + 2.062 Totaal *** 

2.064, 2.065, 2.066 2.066 = 2.064 + 2.065 Totaal *** 

2.072, 2.073, 2.074 2.074 = 2.072 + 2.073 Totaal *** 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.50 
 

2.060, 2.061, 
2.062, 2.063, 

2.064 
2.060 + 2.061 + 2.062 + 2.063 = 2.064 

 

Totaal vergoedingen 

*** 

2.066, 2.067, 
2.064 2.066 + 2.067 ≤ 2.064 

Bezoldigingen 
sportbeoefenaars en 
scheidsrechters 

*** 

2.013 tot 2.018 
(behalve 
2.014) en 

2.114, 2.110 

Zones 2.013 tot 2.018 (behalve 2.014) zijn 
verplicht als er geen nationaal nummer is vermeld 

2.114 is verplicht als natuurlijk persoon en 
geen nationaal nummer of KBO-nr natuurlijk 
persoon 2.110 

Identificatie en adres + 
voornaam 

*** 
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2.011, 2.030 

Als de genieter een rechtspersoon is (2.030=2) 
moet het ondernemingsnummer (2.011) ingevuld 
zijn. 

Het ondernemingsnummer moet steeds beginnen 
met 0. Het is samengesteld uit 10 cijfers (8 cijfers 
plus 2 cijfers voor het controlegetal). 

Nationaal nummer 

OF 

Ondernemingsnummer = 
nummer toegekend door de 
Kruispuntbank 
Ondernemingen (KBO) 

*** 

2.030 
2.030 = 1 (natuurlijk persoon) of  
   2 (rechtspersoon) 

2.030 mag niet leeg zijn 

Aard van de verkrijger van de 
inkomsten 

*** 

2.011, 2.030 

Als 2.030 = 1 (natuurlijk persoon), 2.011 = 
nationaal nummer 

Als 2.030 = 2 (rechtspersoon),  
2.011 = ondernemingsnummer 

Nummer van de verkrijger van 
de inkomsten 

*** 

2.110 
Als 2.030 = 1 (natuurlijk persoon), 

2.110 = KBO-nummer  
KBO-nummer van een 
natuurlijk persoon 

*** 

2.099 tot 2.102 

2.139 en 2.140 

De zones 2.099, 2.100, 2.101, 2.102 en 2.139 en 
2.140 worden beschouwd als één doorlopende 
zone (363 posities) 

 

Commentaar 

*** 

2.031, 2.065  2.031 = 1 ALS EN ALLEEN ALS 2.065 = 0 (niet 
leeg) 

Geen betaling in het jaar *** 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.60 
 

2.011, 2.012 
Het nationaal nummer (2.011) of de 
geboortedatum (2.012) moet ingevuld 
worden 

Nationaal nummer – geboortedatum 

2.013 tot 2.018 
(behalve 2.014), 

2.114 

Verplichte zones indien geen nationaal 
nummer Identificatie + adres + voornaam 

2.030 = 1, 2, 3 Aard van het contract 

2.110, 2.100 Indien 2.110 ≠ 0 dan 2.100 invullen Naam beleggingsfonds bij overdracht 
in deelbewijzen 

2.111, 2.100 Indien 2.111 ≠ 0 dan 2.100 invullen Naam beleggingsfonds bij overdracht 
in deelbewijzen 
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 VALIDATIE FICHE 281.61 
 

*   = waarschuwing 

**  = omzeilbare fout 

*** = blokkerende fout 

2.030, 2.056, 2.060, 2.100, 
2.150 

Als 2.030 = 1, dan 01.01.2009 ≤ 2056 ≤ 
31.12.2011  
 
OF  

2.056 ≥ 01.01.2012 EN 2.100 bevat 6 OF 
SUM(f61_finalityrefinancamount) > 0 )  

De contractdatum voor de 
energiebesparende leningen moet tussen 
01.01.2009 en 31.12.2011 liggen of het 
moet (gedeeltelijk) een herfinanciering 
zijn. 

** 

2.030 = 0 (niet van toepassing) of 1 (ja) 

. 

Energiebesparende lening *** 

2.032 = 0 (neen) of 1 (ja) Wijziging doel van de lening  *** 

2.032, 2.056 2.032 is verplicht als er een wijziging is van het 
doel van de lening  

Wijziging doel van de lening afgesloten  *** 

2.055, 2.158 2.158 ≥ 2.055 Volstorting, toetreding, … *** 

2.055, 2.056 2. 055 ≥ 2.056 Volstorting,.. na afsluiting van het 
contract 

*** 

2.056 Verplicht Datum afsluiting van het contract *** 

2.060 Verplicht Totaal bedrag van de lening *** 

2.061 Verplicht Totaal bedrag van de lening 
gewaarborgd door een hypothecaire 
inschrijving 

*** 
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2.068, 2069, 2.060 2.060 ≥ 2.068 + 2.069 Bedrag gewone en vervroegde 
terugbetaling 

* 

2.071, 2.060 2.060 ≥ 2.071 Werkelijk saldo van het aanvangsbedrag 
op 31/12 

* 

2.099 Verplicht Referentie van het contract *** 

2.144, 2.069 2.144 verplicht indien een waarde in 2.069 Vervroegde terugbetaling *** 

2.150, 2.056 < f61_refinancoriginamount >, 
<f61_refinancdate>  verplicht indien 2.056  
< 01-01-2017 

<f61_refinancreference /> verplicht indien 
herfinanciering en 2.056 ≥ 01-01-2017 

De drie gegevens : 
<f61_finalityrefinancamount>,<f61_refina
ncdate> en <f61_refinancreference /> 
moeten gelijktijdig aanwezig zijn indien 
het een herfinanciering betreft van een 
contract afgesloten na 01-01-2016 

*** 

2.062, 2.063, 2.064, 2.065, 
2.067, 2.150, 2.060 

 

2.060  = 2.062 +, 2.063 + 2.064 + 2.065 + 2.067    
              + SUM(f61_finalityrefinancamount) 

 

Het totaal van de bedragen voor een 
bepaald doel moet kleiner zijn of gelijk 
zijn aan  het totaal bedrag van de lening.  

f61_finalityrefinance amount niet langer 
verplicht vanaf 01.01.2017 

* 

2.062, 2.063, 2.064, 2.065, 
2.067, 2.150, 2.056 

Als 2.056 ≥ 01-01-2016 dan moet 2.062 of 2.063 
of 2.064 of 2.065 of 2.067 of 2.150 ingevuld zijn 

Verplichting om het doel van de lening te 
vermelden vanaf 01-01-2016 

*** 

2.029, 2.056, 2.151 2.151 verplicht als 2.056 ≥ 01-01-2016 en 2.029 
<> 2 

Ligging van de woning *** 

2.152 Indien ingevuld zijn tenminste de volgende tags 
verplicht : 

<f61_NNBCEotherContractors/> 
OF 
<f61_nameotherContractors /> en 
<f61_addresotherContractors /> 

Andere contractanten * 

2.157 Verplicht Datum einde van het contract *** 
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2.158, 2.055 2.158 ≥ 2.055 Begin - einde in geval van vervanging, 
volstorting,.. 

*** 

2.159 Indien ingevuld zijn de volgende  2 tags 
verplicht : 
<f61_modifdateend>, 
<f61_modifdatendvalidbeg> 

Wijziging van de datum einde van het 
contract 

*** 

2.160 Indien ingevuld zijn de volgende  2 tags 
verplicht : 
<f61_modifmortgageamount >, 
<f61_modifmortgageamountvalidbeg > 

Wijziging van het bedrag gewaarborgd 
door een hypothecaire inschrijving 

*** 

2.100 Ketting van karakters mag enkel bestaan uit de 
waarden 1 t.e.m. 7  

Doel van de lening ** 

2.100, 2.056 2.100 slechts ingevuld indien 2.056  
< 01-01-2016 

Doel van de lening * 

2.031 2.031 = 0 OF 1 OF 2 (of leeg) Verlenging wegens coronavirus *** 

2.031, 2057 ALS 2.031=1  

DAN  

0 <= 2.057 <= 9 

ANDERS ALS 2.031 = 2 DAN 

0<=2.057 

ANDERS 

 2.057 leeg 

Aantal maanden looptijdverlenging als 
gevolg van het betalingsuitstel in het 
kader van de coronavirus 

*** 
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 VALIDATIE FICHE 281.62 

 
2.030 

 
= 1 (ja) of 2 (neen) 
0 = niet van toepassing 

Diende het contract bij aanvang tot 
waarborg of wedersamenstelling van een 
hypothecaire lening 

*** 

2.030 Verplichte tag als 2.055 ≥ 01-01-2016 Idem *** 

2.031 0 = niet van toepassing of 1= ja Einddatum contract is onbepaald *** 

2.031, 2.056 Als 2.031 = ‘1’ dan moet 2.056 leeg zijn Einddatum contract onbepaald / einddatum 
van het contract 

*** 

2.032 0 = niet van toepassing                     
1 = ja 
2 = neen 

Wijziging doel van het contract, situatie op 
31/12, … 

*** 

2.032, 2.093 2.093 mag enkel ingevuld zijn als 2.032 = 1 of 2 Idem *** 

2.033 0 = niet van toepassing 
1 = ja 

Wijziging einddatum van het contract in een 
onbepaalde einddatum 

*** 

2.055 Verplicht Aanvangsdatum van het contract *** 

2.056, 2.031 Verplicht indien 2.031 = 0 of leeg Einddatum van het contract *** 

2.060, 2.153, 2.055 Als 2.060 weggelaten is of leeg is dan moet 
2.153 ingevuld zijn als 2.055 > 01.01.2016 
(eventueel door nihil). 

(de waarde 0 in 2.061 wordt als en bedrag 
beschouwd) 

Verzekerd bedrag bij leven / clausule *** 

2.061, 2.154 Als 2.061 weggelaten is of leeg is dan moet 
2.154 ingevuld zijn (eventueel door nihil). 

(de waarde 0 in 2.061 wordt als en bedrag 
beschouwd) 

Verzekerd bedrag bij overlijden / clausule *** 
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 2.062, 2.155 Als 2.062 weggelaten is of leeg is dan moet 
2.155 ingevuld zijn (eventueel door nihil). 

(de waarde 0 in 2.062 wordt als en bedrag 
beschouwd) 

Verzekerd bedrag bij leven / clausule          
op 31/12 

*** 

2.063, 2.156 Als 2.063 weggelaten is of leeg is dan moet 
2.156 ingevuld zijn (eventueel door nihil). 

(de waarde 0 in 2.063 wordt als en bedrag 
beschouwd). 

Verzekerd bedrag bij  overlijden / clausule          
op 31/12 

*** 

2.064 Verplicht (eventueel 0) Bedrag van de premie *** 

2.099 Verplicht Referentie van het contract *** 
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 VALIDATIE FICHE 281.63 
2.013 tot 2.018 
(behalve 2.014), 

2.114 

Verplichte zones indien geen 
nationaal nummer Identificatie + adres + voornaam 

*** 

2.060, 2.099 Verplichte velden Nodige gegevens attest: bedrag en 
referentie contract *** 

2.032 2.032 = 1, 2 of 0 Voldaan aan voorwaarden *** 

 

 VALIDATIE FICHE 281.71 
 

2.013 tot 2.018 
(behalve 2.014), 

2.114 

Verplichte zones indien geen 
nationaal nummer Identificatie + adres + voornaam 

2.030 = 1, 2 Aard van de genieter 

2.045 01 tot 14 of 16 tot 18 VERPLICHT 
15 niet langer mogelijk Wettelijke basis 

 

 VALIDATIE FICHE 281.77 
 

2.030 2.030 = 1 of 2 of  3 of  4 type attest *** 

2.030, 2.031 
Als 2.030 = 1 dan 2.031 = 0 of 1 of 
2 (niet NULL) Certificaat *** 

2.030, 2.032 
Als 2.030 = 2 dan 2.032 = 0 of 1 of 
2 (niet NULL) Certificaat *** 

2.030, 2.033 
Als 2.030 = 3 dan 2.033 = 0 of 1 of 
2 (niet NULL) Certificaat *** 

2.030, 2.034, 
2.035 

 

Als 2.030 = 4 dan 2.034 = 0 of 1 of 
2 (niet NULL)  

EN  2.035 = 0 of 1 of 2 (niet NULL)  

EN 2.110 > 0 EN 2.111 > 0 EN 
2.065 > 0 EN 2.066 > 0 

 
 
Certificaat 

 

 *** 

2.030, 2.060, 
2.061, 2.062 

Als 2.030 = 1 dan  
(2.060 ≤ 0.7 x 2.061)  
of (2.060 ≤ 0.7 x 2.062)  

Maximum van 30% van het kapitaal 
 * 

 
2.030, 2.063, 

2.064 
 

Als 2.030 = 1 dan 2.064 ≤ 2.063 
 

Bedrag dat recht kan geven op een 
vermindering dient minder of gelijk te 
zijn aan het onderschreven vermelde 
bedrag  * 
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2.030, 2.064 
 

Als 2.030 = 1 dan 2.064 ≤ 
10000000 

 
maximumbedrag van 100.000 EUR  
per belastbaar tijdperk en per persoon 
(dit plafond is niet geïndexeerd).  * 

2.030, 2.057 

 

Als 2.030 = 3 dan 2.057 TUSSEN 
1 en 60 (niet NULL) 
 

Aantal nog niet verlopen maand(en)  
dat in aanmerking moet worden 
genomen voor de berekening van  
de terugname van de 
belastingvermindering (in maanden) *** 

2.030, 2.058 

 

Als 2.030 = 4 dan 2.058 TUSSEN 
1 en 60 (niet NULL) 
 

Aantal nog niet verlopen maand(en) dat 
in aanmerking moet worden genomen 
voor de berekening van de terugname 
van de belastingvermindering (in 
maanden) *** 

 

 VALIDATIE FICHE 281.78 
 

2.013 tot 2.018 (behalve 
2.014), 2.114 

Verplichte zones indien 
geen nationaal nummer Identificatie + adres + voornaam *** 

2.055, 2.056, 2.061, 
2.063, 2.090 

Als 2.056 leeg is, dan 
2.055, 2.061, 2.063 en 
2.090 verplichte zones 

Benodigde gegevens werknemers in 
kader sociaal passief *** 

2.157, 2.002 2.157 ≥ 03 januari jaar 
(zone 2.002 – 2) 

Een boekjaar heeft een maximale 
duurtijd van 24 maand - 1 dag  

*** 

2.158, 2.002 01 januari jaar zone 2.002 
≤ 2.158 ≤ 31 december 
jaar zone 2.002  

Het boekjaar dient te sluiten in het jaar 
van betaling 

*** 

2.157, 2.158 Verplichte zones  Datums betreffende boekjaar *** 

2.056, 2.062 Als 2.056 ingevuld, dan 
dient 2.062 ook ingevuld te 
worden (2.062 kan 0 zijn) 

Gelinkte zones met betrekking tot 
volstorting 

*** 

2.061, 2.064, 2.065, 
2.066, 2.067, 2.068 

2.061 = 2.064 + 2.065 + 
2.066 + 2.067 + 2.068 

Totaalbedrag van de vrijstelling *** 

2.066, 2.002 Als zone(2.002) <  ‘2.021’ 
dan zone 2.066 leeg 

Zone 2.066 pas bruikbaar vanaf 
BOW2021 

*** 

2.067, 2.002 Als zone(2.002) <  ‘2.022’ 
dan zone 2.067 leeg 

Zone 2.067 pas bruikbaar vanaf 
BOW2022 

*** 

2.068, 2.002 Als zone(2.002) <  ‘2.023’ 
dan zone 2.068 leeg 

Zone 2.068 pas bruikbaar vanaf 
BOW2023 

*** 

2.090 2.090 tussen 1 en 65 (of 
leeg) 

anciënniteit *** 
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 VALIDATIE FICHE 281.79 
 

 
2.011, 2.109  

1 va, de twee zones 2.011, 
2.109 dient ingevuld te 
worden  

Identificatienummer  ***  

 
2.103  

Verplicht veld  Devies  ***  

 
2.103  

2013 dient 3 hoofdletters te 
bevatten  

Code ISO deviezen  ***  

2.013 tot 2.018 (behalve 
2.014), 2.114 

Verplichte zones indien geen 
nationaal nummer 

Identificatie + adres + 
voornaam 

*** 

2.060, 2.061, 2.062, 2.063, 
2.064 

minstens 1 veld dient 
ingevuld te zijn Bedrag volgens aard pensioen *** 

2.060, 2.061, 2.062, 2.063, 
2.064, 2.100 

Indien 2.060, 2.061, 2.062, 
2.063 of 2.064 ingevuld is, 
dient 2.100 niet leeg te zijn 

Reden betaling uitkering 

*** 

2.140, 2.153  

Indien 2.140 ingevuld, dan 
ook 2.153 ingevuld en vice 
versa 

Gegevens m.b.t. 
overgedragen 
pensioenreserves 

*** 

2.062, 2.154 
  

Indien 2.062 ingevuld, dan 
dient 2.154 ook ingevuld te 
worden en vice versa 

Gegevens bij 
overlevingspensioen 

*** 

2.100 
 

2.100 = 1,2,3,4,5,6,7,8 of 9 
(eventueel meerdere redenen 
mogelijk) 

Reden betaling uitkering 
*** 

2.032 2.032 = 0 of 1 
Periodiciteit van uitkering; 
éénmalig =0; meervoudig = 1 

*** 

 

 

 VALIDATIE FICHE 281.80 
 

2.013, 2.015, 2.016, 2.017, 
2.018 

2.013, 2.015, 2.016, 2.017, 2.018 
verplicht 

Naam en adres 
verplicht 

*** 

2.060, 2.061, 2.062 2.062 = 2.060 - 2.061  Totaal PWA cheques 

 

*** 

2.060, 2.061 2.060> 2.061 Aangekochte cheques 
> terugbetaalde 
cheques 

*** 
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 VALIDATIE FICHE 281.81 
 

 

2.066, 2.064, 2.065 2.066 = 2.064 - 2.065  Totaal wijk-werken 

 

*** 

2.064, 2.065 2.064> 2.065 Aangekochte cheques 
> terugbetaalde 
cheques 

 

*** 

2.013, 2.015, 2.016, 2.017, 
2.018 

2.013, 2.015, 2.016, 2.017, 2.018 
verplicht 

Naam en adres verplicht *** 

2.011 2.011 is een nationaal nummer 
van een natuurlijk persoon en 
moet in minstens 95% van de 
gevallen ingevuld  

Als de fiche 281.81 voor een 
erkende onderneming is de KBO 

nummer verplicht 

Nationaal nummer 

 

*** 

2.089, 2.060 2.060 = 2.089 X 750  Bedrag aangekochte  
cheques met waarde 
7,50 euro 

*** 

2.090, 2.061 2.061 = 2.090 X 850  Bedrag aangekochte  
cheques met waarde 
8,50 euro 

*** 

2.091, 2.062 2.062 = 2.091 X 900  Bedrag aangekochte 
cheques met waarde 

9,00 euro 

*** 

2.092, 2.063 2.063 = 2.092 X 950  Bedrag  aangekochte  
cheques met waarde 

9,50 euro 

*** 

2.094, 2.076 2.076 = 2.094 X 1000  Bedrag aangekochte  
cheques met waarde 

10,00 euro 

*** 

2.095, 2.077 2.077 = 2.095 X 750  Bedrag terugbetaalde 
cheques met waarde 

7,50 euro 

*** 
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 VALIDATIE FICHE 281.83 
 

2.030 2.030 = 1 of 2 of  3 of  4 type attest *** 

2.030, 2.031 
Als 2.030 = 1 dan 2.031 = 0 of 1 of 
2 (niet NULL) Certificaat *** 

2.030, 2.032 
Als 2.030 = 2 dan 2.032 = 0 of 1 of 
2 (niet NULL) Certificaat *** 

2.030, 2.033 
Als 2.030 = 3 dan 2.033 = 0 of 1 of 
2 (niet NULL) Certificaat *** 

2.096, 2.078 2.078 = 2.096 X 850  Bedrag  terugbetaalde   
cheques met waarde 
8,50 euro 

*** 

2.097, 2.079 2.079 = 2.097 X 900  Bedrag  terugbetaalde  
cheques met waarde 

9,00 euro 

*** 

2.098, 2.081 2.081 = 2.098 X 950  Bedrag terugbetaalde  
cheques met waarde 

9,50 euro 

*** 

2.110, 2.082 2.082 = 2.110 X 1000  Bedrag  terugbetaalde  
cheques met waarde 

10,00 euro 

*** 

2.083, 
2.060,2.061,2.062,2.063, 

2.076 

2.083= 
2.060+2.061+2.062+2.063+2.076 

Totaal aangekochte 
cheques  

*** 

2.084,2.077,2.078,2.079, 

2.081,2.082 

2.084= 
2.077+2.078+2.079+2.081+2.082 

Totaal  terugbetaalde 
cheques 

*** 

2.086, ,2.083, 2.084,2.085 2.086= 2.083+2.085-2.084 maar 
kan niet > 140000 zijn 

Getal dat naar code 364 
moet worden 
overgebracht 

*** 

2.087, 
2.089,2.090,2.091,2.092, 

2.094,2.095,2.096,2.097, 

2.098,2.110 

2.087= 
2.089+2.090+2.091+2.092+ 

2.094-2.095-2.096-2.097-2.098-
2.110 

Getal dat naar code 366 
moet worden 
overgebracht 

*** 

2.086 2.086 <= 140000 Belastingvermindering 
<= 1 400,00 € 

*** 
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2.030, 2.034, 
2.035 

 

Als 2.030 = 4 dan 2.034 = 0 of 1 of 
2 (niet NULL)  

EN  2.035 = 0 of 1 of 2 (niet NULL)  

EN 2.110 > 0 EN 2.111 > 0 EN 
2.065 > 0 EN 2.066 > 0 

 
 
Certificaat 

 

 *** 

2.056 
01.01.2021 <= 2.056 <= 
31.08.2021 Datum van investering *** 

2.030, 2.060, 
2.061, 2.062 

Als 2.030 = 1 dan  
(2.060 ≤ 0.7 x 2.061)  
of (2.060 ≤ 0.7 x 2.062)  

Maximum van 30% van het kapitaal 
 * 

 
2.030, 2.063, 

2.064 
 

Als 2.030 = 1 dan 2.064 ≤ 2.063 
 

Bedrag dat recht kan geven op een 
vermindering dient minder of gelijk te 
zijn aan het onderschreven vermelde 
bedrag  * 

2.030, 2.064 
 

Als 2.030 = 1 dan 2.064 ≤ 
10000000 

 
maximumbedrag van 100.000 EUR  
per belastbaar tijdperk en per persoon 
(dit plafond is niet geïndexeerd).  * 

2.030, 2.057 

 

Als 2.030 = 3 dan 2.057 TUSSEN 
1 en 60 (niet NULL) 
 

Aantal nog niet verlopen maand(en)  
dat in aanmerking moet worden 
genomen voor de berekening van  
de terugname van de 
belastingvermindering (in maanden) *** 

2.030, 2.058 

 

Als 2.030 = 4 dan 2.058 TUSSEN 
1 en 60 (niet NULL) 
 

Aantal nog niet verlopen maand(en) dat 
in aanmerking moet worden genomen 
voor de berekening van de terugname 
van de belastingvermindering (in 
maanden) *** 

 

 VALIDATIE FICHE 281.84 
 

 

 VALIDATIE FICHE 281.85 
 

2.030 2.030 = 1, 2 type tax Shelter 

2.031 2.031 = 1, 2, of 3 Type attest 

2.032 2.032 = 1, 2, of 0 Certificaat 

2.034 2.034 = 1, 2, of 0 Verminderingstarief 

2.013, 2.015, 2.016, 2.017, 
2.018 

2.013, 2.015, 2.016, 2.017, 2.018 
verplicht 

Naam en adres 
verplicht 

*** 
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2.035 2.035 = 1, 2, of 0 Certificaat 

2.030, 2.103, 2.056, 2.031 2.030, 2.103, 2.056, 2.031 verplicht  

 
2.031, 2.032, 2.060 

Als 2.031 = 1 ®  2.032, 2.060, 
verschillend van ‘0’ Attest 1e jaar 

2.031, 2.030, 2.034 Als 2.031 = 1 en 2.030 = 1 of 2 ® 
2.034 verschillend van ‘0’ Verminderingstarief 

2.034, 2.030 Als 2.034 = 2 dan 2.030 = 1 Verminderingstarief 

2.031, 2.035 Als 2.031 = 2 ® 2.035 verschillend 
van ‘0’ Certificaat 

2.031, 2.090 Als 2.031 = 3 ® 2.090 verschillend 
van ‘0’ Type attest 

2.030, 2.031, 2.034 Als 2.030 = 3 of 4 en 2.031 = 1 
2.034 = 1 Verminderingstarief 

2.030, 2.099 Als 2.030 verschillend van 1 ® 2.099 
verplicht  

Naam en adres van de 
startende maatschappij 

 

 VALIDATIE FICHE 281.86 
 

2.011 2.011 verplicht NN schuldenaar verplicht * 

2.153 2.153 verplicht NN van het kind verplicht * 

2.153 2.153 is een nationaal nummer (van 11 
cijfers) 

2.153 is een nationaal 
nummer *** 

2.101, 2.102, 2.106, 2.107, 
2.139, 2.140, 2.153, 2.163  

Als 2.153 leeg is, zijn de velden 2.101, 
2.102, 2.106, 2.107, 2.139, 2.140, 

2.163 verplicht. 
Gegevens van het kind *** 

2.101 2.101 moet een geldige landcode zijn Landcode van het kind *** 

2.101, 2.139 
Als 2.101 = 0 of 150, dan mag 2.139 
niet leeg zijn en 1000 <= 2.139 <= 

9999 
Postcode van het kind *** 

2.055, 2.056, 

2.060, 2.110, 
2.055 en 2.056 en 2.060 en 2.110 

mogen niet leeg zijn 
De 1ste activiteit is 

verplicht *** 

2.061, 2.093, 2.113, 2.115, 
2.144 

Als 2.061 of 2.093 of 2.113 of 2.115 of 
2.144 niet leeg zijn, dan mogen 2.061 
en 2.093 en 2.113 en 2.144 niet leeg 

zijn 

Verplichte gegevens voor 
de 2de activiteit *** 

2.062, 2.116, 2.117, 2.157, 
2.158 

Als 2.062 of 2.116 of 2.117 of 2.157 of 
2.158 niet leeg zijn, dan mogen 2.062 
en 2.116 en 2.157 en 2.158 niet leeg 

zijn 

Verplichte gegevens voor 
de 3de activiteit *** 
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2.063, 2.119, 2.120, 2.161, 
2.162  

Als 2.063 of 2.119 of 2.120 of 2.161 of 
2.162 niet leeg zijn, dan mogen 2.063 
en 2.119 en 2.161 en 2.162 niet leeg 

zijn 

Verplichte gegevens voor 
de 4de activiteit *** 

2109 2109 moet een geldig KBO nr. zijn KBO nr. van de 
certificeringsinstantie *** 

2064 2064 = 2060 + 2061 + 2062 + 2063 Totaal *** 

2.055, 2.056, 2.110 2.055 <= 2.056 EN 2.110 <= aantal 
dagen tussen 2.055 en 2.056 

Periode voor de 1ste 
activiteit *** 

2.060, 2.110, 2.111 ALS 2.111 niet leeg is, DAN 
2.111*2.110 = 2.060 Tarief 1ste periode *** 

2.093, 2.144, 2.113 
ALS 2.113 niet leeg is, DAN 2.093 <= 

2.144 EN 2.113 <= aantal dagen 
tussen 2.093 en 2.144 

Periode voor de 2de 
activiteit *** 

2.061, 2.113, 2.115 ALS 2.115 niet leeg is, DAN 
2.115*2.113 = 2.061 

 

Tarief 2de periode  
*** 

2.116, 2.157, 2.158 
ALS 2.116 niet leeg is, DAN 2.157 <= 

2.158 EN 2.116 <= aantal dagen 
tussen 2.157 en 2.158 

Periode voor de 3de 
activiteit *** 

2.062, 2.116, 2.117 ALS 2.117 niet leeg is, DAN 
2.117*2.116 = 2.062 

 

Tarief 3de periode 
*** 

2.119, 2.161, 2.162 
ALS 2.119 niet leeg is, DAN 2.161 <= 

2.162 EN 2.119 <= aantal dagen 
tussen 2.161 en 2.162 

Periode voor de 4de 
activiteit *** 

2.063, 2.119, 2.120 ALS 2.120 niet leeg is, DAN 
2.120*2.119 = 2.063 Tarief 4de periode  *** 

2.031 2.031 = 0 of 1 of 2 of 3 of 4 o leeg Toelating van de 
kinderopvangorganisatie *** 

2.164, 2.171 2.164 <= 2.171 

De begindatum van de 
geldigheid moet vroeger 
zijn dan de einddatum 

van de geldigheid 

*** 

2.060, 2.110, 2.111 ALS 2.060 > 1370 * 2.110 DAN 2.111 
verplicht 

Als het dagtarief de limiet 
overschrijdt, is het 

verplicht 
* 

2.061,  

2.113, 2.115 
ALS 2.061 > 1370 * 2.113 DAN 2.115 

verplicht 

Als het dagtarief de limiet 
overschrijdt, is het 

verplicht 
* 

2.062, 2.116, 2.117 ALS 2.062 > 1370 * 2.116 DAN 2.117 
verplicht 

Als het dagtarief de limiet 
overschrijdt, is het 

verplicht 
* 
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 VALIDATIE FICHE 281.87 
 

2.013 tot 2.018 (behalve 2.014), 
2.114 

Verplichte zones indien geen 
nationaal nummer 

Identificatie + adres + 
voornaam *** 

 
2.060, 2.061, 2.062, 2.063 2.063 = 2.060 - 2.061 - 2.062  

en groter dan 0 
Totaal dient positief  
saldo te zijn *** 

2.060, 2.061, 2.062 verplichte velden   *** 
 

 

 VALIDATIE FICHE 281.88 
 

2.013 tot 2.018 (behalve 2.014), 
2.114 

Verplichte zones indien geen 
nationaal nummer 

Identificatie + adres + 
voornaam *** 

2.032 2.032 = 1, 2, of 0 certificaat 
 

2.035 2.035 = 1, 2, of 0 certificaat 
 

2.035, 2.036 Als 2.035 = 1, dan 2.036 = 1 en vice 
versa Voorwaarden gekoppeld *** 

2.032, 2.060, 2.061, 2.062, 
2.165, 2.063, 2.166 

Als 2.032 = 1, dan 2.060, 2.061, 
2.062, 2.165, 2.063 en 2.166 verplicht 
in te vullen 

gegevens jaar 
verwerving *** 

 
2.090 aantal nog niet verlopen maanden – 

maanden tussen 1 en 12 jaar van vervreemding 

 
 

 VALIDATIE FICHE 281.90 
 

2.011 2.011 moet steeds ingevuld zijn  Nationaal nummer  

 

2.063, 2.119, 2.120 ALS 2.063 > 1370 * 2.119 DAN 2.120 
verplicht 

Als het dagtarief de limiet 
overschrijdt, is het 

verplicht 
* 

2.110, 2.111, 2.113, 2.115, 
2.116, 2.117, 2.119, 2.120 

(Als 2.110 niet leeg, dan 2.110 >0) EN 
(als 2.111 niet leeg, dan 2.111 >0) EN 
(als 2.113 niet leeg, dan 2.113 >0) EN 
(als 2.115 niet leeg, dan 2.115 >0) EN 
(als 2.116 niet leeg, dan 2.116 >0) EN 
(als 2.117 niet leeg, dan 2.117 >0) EN 
(als 2.119 niet leeg, dan 2.119 >0) EN 

(als 2.120 niet leeg, dan 2.120 >0) 

Het aantal dagen en het 
dagtarief moeten groter 

zijn dan 0. 
*** 
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 VALIDATIE FICHE 281.92 
 

2.030 2.030 = 1 of 2 of 3  Aard van de begunstigde *** 

2.011, 2.030 

Als 2.030 = 1 (natuurlijk persoon), 
2.011 = nationaal nummer of LEEG 

Als 2.030 = 2 (rechtspersoon), 2.011 = 
KBO nummer (niet leeg) 

Als 2.030 = 3 (associatie van natuurlijke 
personen), 2.011 = KBO nummer (niet 
leeg) 

Gegevens van de ontvangen van de 
inkomsten 

* 

2.011, 2.030, 2.111 

Als 2.030 = 1 (natuurlijk persoon) en 
2.011 = NIET LEEG  (=NN), dan is 
2.111 = KBO nummer of LEEG 

Als 2.030 = 1 en 2.011 = LEEG, dan is 
2.111 = KBO nr. (niet leeg)  

Als 2.030 =  2 of 3, dan is 2.111 LEEG 

KBO nummer van een natuurlijk 
persoon 

* 

2.061 2.061 > 0 Terugvordering moet positief zijn *** 

 

 VALIDATIE FICHE 281.93 
 

2.011 

2.011 moet in minstens 95% van de 
records ingevuld zijn. 

Als de genieter een natuurlijk 
persoon is: nationaal nummer 
invullen. 

Als de genieter een rechtspersoon is: 
het ondernemingsnummer invullen, 
voorafgegaan door een “0”. 

Het ondernemingsnummer bestaat 
uit 10 cijfers (8 cijfers plus 2 cijfers 
voor het controlegetal) 

Aard “andere” 

 

2.030 1 of 2 of 3 Aard van de genieter 
 

2.011, 2.030 Als 2.030 = 1  
 2.011 = NN (11 posities)  

 

2.011, 2.030 Als 2.030 = 2  
 2.011 = KBO-nr (0 + 9 posities)  

 

2.031 1 of 2 of 3 of 4 Aard van de inkomsten 
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2.032 1 of 2 of 3 Code BTW 
 

2.061 2.061 > 0 Terugvordering moet positief zijn *** 

 

 VALIDATIE FICHE 281.99 
 

2.030 1 of 2 Aard van de genieter  

2.011, 2.030 Als 2.030 = 1  
 2.011 = NN (11 posities)   

2.011, 2.030 Si 2.030 = 2  
 2.011 = KBO-nr (10 posities)   

2.061 2.061 > 0 Terugvordering moet positief 
zijn *** 
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 VALIDATIE VAN HET EINDRECORD (TAGS R8…) 
 

8.002 = 2021 Inkomstenjaar 

8.005 10 cijfers 
Ondernemingsnummer = nummer 
toegekend door de Kruispuntbank 
Ondernemingen (KBO) 

8.007 = 1.007 afdelingsnummer 

8.010 

1 record type 1 
n records type 2 
1 record type 8 

8.010 = 1 + n +1 

Controletotaal 

8.011 Wanneer de fiches zijn genummerd 
vanaf 1;   totaal = 1+ 2 + 3 + … Controletotaal 

8.012 Som van de zones 2.059 van het 
gegevensbestand Controletotaal 

8.013 

Maak de som van de volgende zones 
in functie van de fiche: 

+ 0       (fiche 281.00) 
+ 2.074 (fiche 281.10) 
+ 2.066 (fiche 281.11) 
+ 2.063 (fiche 281.12) 
+ 2.078 (fiche 281.13) 
+ 2.067 + 2.068 (fiche 281.14) 
+ 2.063 (fiche 281.15) 
+ 2.068 (fiche 281.16) 
+ 2.076 (fiche 281.17) 
+ 2.070 (fiche 281.18) 
+ 2.066 (fiche 281.20) 
+ 0      (fiche 281.25) 
+ 2.063 (fiche 281.30) 
+ 2.061 (fiche 281.40) 
+ 2.063 (fiche 281.45) 
+ 0      (fiche 281.50) 
+ 0      (fiche 281.60) 
+ 0      (fiche 281.61) 
+ 0      (fiche 281.62) 
+ 0      (fiche 281.71) 
+ 0      (fiche 281.82) 
+ 0      (fiche 281.84)  
+ 0      (fiche 281.85) 
+ 0      (fiche 281.90) 
+ 0      (fiche 281.93) 

Controletotaal bedrijfsvoorheffing of 
roerende voorheffing 
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8.010 tot 8.013 

Behalve bij een schrapping mag een 
zelfde Belcotax aangifte (zelfde 
controletotalen) niet reeds bij een 
vorige verwerking opgenomen zijn  

Controletotalen 

 

 

 VALIDATIE VAN HET EINDRECORD VAN EEN VERZENDING 
(TAGS R9…) 

 

9.001 = 9 Identificatie van het record 

9.002 = 2021 Inkomstenjaar 

9.003 tot 9.009 = “9”  

9.010 

1 “beginbestand” 
n “gegevensbestanden” 
1 “eindbestand” 

9.010 = 1 + n + 1 

Controletotaal aantal logische 
bestanden 

9.011 

1 registratie van het “beginbestand” 
n registraties van “gegevensbestanden” 
1 registratie van het “eindbestand” 

9.011 = 1 + n + 1 

Controletotaal aantal records van de 
Verzending 

9.012 Som van de zones 8.011 Controletotaal 

9.013 Som van de zones 8.012 Controletotaal 

9.014 Som van de zones 8.013 controletotaal 
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5.4.1.1 BIJLAGE 1: DE LANDENLIJST (RSZ) + CODE 0 VOOR BELGIE 
 

00000 België 

00101 Albanië 

00102 Andorra 

00103 Duitsland (Bondsrep.) 

00104 Duitsland (Dem.Rep.) 

00105 Oostenrijk 

00106 Bulgarije 

00107 Cyprus 

00108 Denemarken 

00109 Spanje 

00110 Finland 

00111 Frankrijk 

00112 Verenigd Koninkrijk 

00113 Luxemburg 

00114 Griekenland 

00115 Hongarije 

00116 Ierland 

00117 Ijsland 

00118 Liechtenstein 

00119 Malta 

00120 Monaco 

00121 Noorwegen 

00122 Polen 

00123 Portugal 

00124 Roemenië 

00125 San Marino 

00126 Zweden 

00127 Zwitserland 

00128 Italië 

00129 Nederland 

00130 Tsjecho-Slowakije 

00131 Unie Soc. Sovjet 

00132 Joegoslavië (Servië – Montenegro) 

00133 Heilige stoel 

00134 Duitsland 

00135 Letland 

00136 Estland 

00137 Litouwen 

00138 Hongarije (Rep) 

00139 Polen 

00140 Tsjechië 

00141 Slowakije 

00142 Wit-Rusland 

00143 Oekraïne 

00144 Moldavië 

00145 Rusland 

00146 Kroatië 

00147 Slovenië 

00148 Macedonië 

00149 Bosnië en Herzegovina 

00150 België 

00151 Montenegro 

00152 Servië 

00153 Kosovo 

00169 Joegoslavië 

00170 Duitsland (Dem. Rep) 

00171 Tsjecho-Slowakije 

00172 Unie Soc-Sovjet Rep 

00173 Duitsland 

00180 Gibraltar 

00201 Myanmar 

00202 Khmersiche Rep. Cambodja 

00203 Sri Lanka 

00204 Taiwan, Chinese provincie 

00205 Singapore 

00206 Zuid Korea 
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00207 India 

00208 Indonesië 

00209 Japan 

00210 Laos 

00211 Cambodja 

00212 Maleisië 

00213 Nepal 

00214 Filipijnen 

00215 Oost-Timor 

00216 Cambodja 

00217 Zuid-Vietnam 

00218 China 

00219 Noord-Korea 

00220 Vietnam 

00221 Mongolië 

00222 Maldiven 

00223 Bhutan 

00224 Brunei Darussalam 

00225 Kazachstan 

00226 Kirgistan 

00227 Oezbekistan 

00228 Tadzjikistan 

00229 Turkmenistan 

00230 China(Hong Kong SAR) 

00231 Macao 

00232 Birma 

00234 Hongkong 

00235 Thailand 

00237 Bangladesh 

00249 Armenië 

00250 Azerbeidzjan 

00251 Afghanistan 

00252 Saoedi-Arabië 

00253 Georgië 

00254 Irak 

00255 Iran 

00256 Israël 

00257 Jordanië 

00258 Libanon 

00259 Pakistan 

00260 Verenigde Arabische Emiraten 

00261 Syrië 

00262 Turkije 

00263 Jemen / Arab. Republiek 

00264 Koeweit 

00266 Oman 

00267 Qatar 

00268 Bahrein 

00269 Abu Dhabi 

00270 Jemen 

00271 Palestina 

00279 Zuid-Vietnam 

00280 Hongkong(Verenigd Koninkrijk) 

00281 Macao 

00282 Timor 

00283 Palestine 

00301 Lesotho 

00302 Botswana 

00303 Burundi 

00304 Kameroen 

00305 Centraal-Afrika 

00306 Congo 

00307 Congo 

00308 Burkina Faso 

00309 Ivoorkust 

00310 Benin 

00311 Ethiopië 

00312 Gabon 

00313 Gambia 

00314 Ghana 
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00315 Guinea 

00316 Opper- Volta 

00317 Mauritius 

00318 Liberia 

00319 Mali 

00320 Senegal 

00321 Niger 

00322 Nigeria 

00323 Oeganda 

00324 Madagascar 

00325 Zuid-Afrika 

00326 Rhodesie 

00327 Rwanda 

00328 Sierra Leone 

00329 Somalië 

00331 Swaziland 

00332 Tanzanië 

00333 Tsjaad 

00334 Togo 

00335 Zambia 

00336 Kenia 

00337 Equatoriaal-Guinea 

00338 Guinee-Bissau 

00339 Kaapverdië 

00340 Mozambique 

00341 Angola 

00342 Seychellen 

00343 Comoren 

00344 Zimbabwe 

00345 Djibouti 

00346 São Tomé en Príncipe 

00347 Swaziland 

00349 Eritrea 

00351 Algerije 

00352 Egypte 

00353 Libië 

00354 Marokko 

00355 Mauritanië 

00356 Soedan 

00357 Tunesië 

00358 Malawi 

00359 Belgisch Kongo 

00360 Roeanda 

00361 Urundi 

00362 Kongo (Rep) 

00364 Zaire (Rep) 

00365 Zuid-Soedan 

00380 Afars en Issas 

00381 Angola 

00382 Cabinda 

00383 Mozambique 

00384 Namibië 

00385 Kaapverdische eilanden 

00386 Archipel der Comoren 

00387 Réunion 

00388 Westelijke Sahara 

00389 Sint Helena, Ascension en Tristan da 
Cunha 

00390 Seychelles (Eilanden) 

00391 Portugees Guinea 

00392 Fernando Poo 

00393 Eiland Santhome 

00395 Swaziland 

00396 Transkei 

00397 Bophutatswana 

00398 Canarische Eilanden 

00399 Madeira (Portugal) 

00401 Canada 

00402 Verenigde Staten 

00403 Antigua en Barbuda 

00411 Costa Rica 
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00412 Cuba 

00413 Guatemala 

00414 Honduras 

00415 Jamaica 

00416 Mexico 

00417 Nicaragua 

00418 Panama 

00419 Haïti 

00420 Dominicaanse Republiek 

00421 El Salvador 

00422 Trinidad en Tobago 

00423 Barbados 

00424 Britse Antillen 

00425 Bahamas 

00426 Grenada 

00427 Dominica 

00428 Sint Lucia 

00429 Saint Vincent en de Grenadines 

00430 Belize 

00431 Saint Kitts en Nevis 

00478 Amerikaanse Maagdeneilanden 

00479 Britse Maagdeneilanden 

00480 Dominica (Eiland) 

00481 Franse Antillen 

00482 Nederlandse Antillen 

00483 Amerikaanse Antillen 

00484 Bahama’s 

00485 Bermuda 

00486 Maagdeneilanden 

00487 Puerto Rico 

00488 Turks- en Caicoseilanden 

00490 Anguilla 

00492 Caymaneilanden 

00493 Montserrat 

00495 Saint-Pierre en Miquelon 

00496 Guadeloupe 

00497 Martinique 

00498 Groenland 

00511 Argentinië 

00512 Bolivië 

00513 Brazilië 

00514 Chili 

00515 Colombia 

00516 Ecuador 

00517 Paraguay 

00518 Peru 

00519 Uruguay 

00520 Venezuela 

00521 Guyana 

00522 Suriname 

00580 Falklandeilanden (Malvinas) 

00581 Frans-Guyana 

00582 Brits Honduras 

00583 Nederlands Guyana 

00602 Micronesië 

00603 Marshalleilanden 

00604 Niue 

00605 Cookeilanden 

00611 Australië 

00613 Nieuw-Zeeland 

00614 West-Samoa 

00615 Nauru 

00616 Tonga 

00617 Fiji 

00618 Nieuwe Hebriden 

00619 Papoea-Nieuw-Guinea 

00620 Stille Oceaan (Eilanden) 

00621 Tuvalu 

00622 Kiribati 

00623 Salomonseilanden 
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00624 Vanuatu 

00679 Palau 

00680 Archipel der Carolinen 

00681 Guam 

00682 Hawaï 

00683 Nieuw-Caledonië 

00684 Frans-Polynesië 

00685 Niue-Eiland (N.Z.) 

00686 Tokelau 

00687 Cook (N.Z.) 

00688 Tahiti 

00689 Wallis en Futuna 

00690 Amerikaans-Samoa 

00691 Grondgeb.onder Amerik.voogdij 

00692 Pitcairn 

00693 Grondgeb.afh.van Australië 

00694 Grondgeb.afh. van Nieuw-Zeeland 

 

 

 

Opgelet :  

 

Dit is de landenlijst zoals hij door de RSZ aan de Administratie van de Algemene Fiscaliteit werd 
overgemaakt. Overlappingen van territoria en dubbele nummering zijn mogelijk. 

 
Vermijd het gebruik van de op 01/01/2011 niet-actieve codes; de naam van het land is opgenomen 
in cursief. 
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5.4.1.2 BIJLAGE 2: RELEVANTE WETSARTIKELEN 

Artikel 104 WIB’92 
Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 107 tot 116, worden van het totale netto-inkomen de 
volgende bestedingen afgetrokken, in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald :  

[…] 

   3° giften in geld :  

   a) aan Belgische universiteiten of universitaire centra, aan instellingen die met universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de 
wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens ;  

    b) aan koninklijke academiën, aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, (...) zomede aan instellingen voor 
wetenschappelijk onderzoek die erkend zijn door de Minister van Financiën en door de Minister tot wiens bevoegdheid het 
beleid en de programmatie inzake wetenschap behoren, uitgezonderd de instellingen die rechtstreeks verbonden zijn met een 
politieke partij of lijst ;  

   c) aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;  

   d) aan culturele instellingen waarvan het invloedsgebied één van de gemeenschappen of het gehele land bestrijkt en die door 
de Koning erkend zijn (...) ;  

   e) aan instellingen die de oorlogsslachtoffers, de minder-validen, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de 
behoeftigen bijstaan en die, na advies van de raadgevende instellingen van de Staat of van de Gemeenschappen tot wiens 
bevoegdheid die bijstand behoort, worden erkend door de bevoegde organen van de Staat of van de Gemeenschappen 
waaronder die instellingen ressorteren en, voor de toepassing van de belastingwet, door de Minister van Financiën ;  

   f) aan het Rode Kruis van België, aan de Koning Boudewijnstichting, aan het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel 
Uitgebuite Kinderen - België - Stichting naar Belgisch recht en aan het Paleis voor Schone Kunsten;  

   g) aan de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of van het Nationaal 
Fonds voor Landbouwrampen, aan de provinciale rampenfondsen, evenals aan instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers 
van rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet betreffende het herstel van schade veroorzaakt aan private goederen 
door natuurrampen, en die hiertoe zijn erkend door de Minister van Financiën ;  

   h) aan beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, 
opgericht of erkend zijn door de Executieve of door de bevoegde instelling ;  

   i) aan instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu en die als dusdanig 
erkend zijn door de Minister van Financiën en de Minister tot wiens bevoegdheid het leefmilieu behoort ;  

  j) aan instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen ten doel hebben, waarvan het invloedsgebied 
het gehele land, één van de gewesten of de Duitstalige Gemeenschap bestrijkt en die door de Koning erkend zijn;  

  k) aan VZW's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren, die de erkenning hebben gekregen bedoeld in artikel 5 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en die voldoen aan de voorwaarden 
door de Koning vastgesteld op voorstel van de minister van Financiën.  

  l) aan instellingen die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling in de zin van de wet van 5 mei 1997 betreffende de 
coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en die als dusdanig erkend zijn door de Minister van 
Financiën en de Minister tot wiens bevoegdheid de Duurzame Ontwikkeling behoort,  

   4° giften in geld aan instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden die als dusdanig erkend zijn door de Minister van 
Financiën en door de Minister tot wiens bevoegdheid de ontwikkelingssamenwerking behoort ;  

   4°bis giften in geld aan door de Minister van Financiën en door de Minister van Buitenlandse zaken erkende verenigingen en 
instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen;  

   4°ter giften voorzien in artikel 10, 1°, van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van 
landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis;  

   5° giften aan Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, giften aan Gemeenschappen en 
Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn :  

   a) ofwel in geld ;  

http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=WIB2007!107@116&
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• ofwel in de vorm van kunstwerken waarvan de minister van Financiën overeenkomstig artikel 111 erkent dat zij 
behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten.  

Artikel 145/8 WIB 1992 
    De bedragen die ingevolge artikel 145/1, 5°, in het kader van het pensioensparen in aanmerking komen voor 
vermindering, zijn die welke in België definitief worden betaald :  

1° of wel voor het aanleggen van een collectieve spaarrekening;  

2° of wel voor het aanleggen van een individuele spaarrekening;  

3° of wel als premie van een spaarverzekering.  

    Het bedrag dat voor vermindering in aanmerking komt is beperkt tot 800 EUR (basisbedrag 500 EUR) per 

belastbaar tijdperk. Elke echtgenoot is gerechtigd op de vermindering indien hij persoonlijk houder is van een 

spaarrekening of een spaarverzekering. Het voormelde bedrag kan bij een in Ministerraad overlegd koninklijk 

besluit tot ten hoogste 1.280 EUR (basisbedrag 1.000 EUR) worden verhoogd.  

    De betalingen in een belastbaar tijdperk mogen slechts worden verricht voor één enkele collectieve 

spaarrekening of één enkele individuele spaarrekening of één enkele spaarverzekering.  

Artikel 145/9 WIB 1992 

    De betalingen komen slechts voor vermindering in aanmerking op voorwaarde dat :  

    1° de collectieve spaarrekening of de individuele spaarrekening is geopend of de spaarverzekering is 

aangegaan :  

     a) door een rijksinwoner of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte vanaf de 

leeftijd van 18 jaar en vóór de leeftijd van 65 jaar;  

     b) voor een looptijd van ten minste 10 jaar;  

    2° de voordelen bij het aangaan van het contract bedongen zijn :  

     a) bij leven, ten bate van de belastingplichtige zelf;  

     b) bij overlijden : 

    - wanneer het spaarverzekeringscontract dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een 

hypothecaire lening die voor een woning is aangegaan, ten gunste van de personen die ingevolge het overlijden 

van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van die woning verwerven; 

    - in alle andere gevallen, ten gunste van de echtgenoot of van bloedverwanten tot de tweede graad van de 

belastingplichtige; 

    3° de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte een attest voorlegt waarvan de Minister van Financiën of 

zijn gedelegeerde het model vastlegt.  

     De vermindering wordt niet meer verleend met ingang van het belastbare tijdperk waarin de spaartegoeden, 

kapitalen of afkoopwaarden zijn uitgekeerd die afzonderlijk belastbaar zijn ingevolge artikel 171, 2°, e, behoudens 

indien de uitkering het gevolg is van het overlijden van de belastingplichtige, of waarin de belastingplichtige de 

leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.  

Artikel 145/10 WIB 1992 

   De in artikel 145/15 vermelde instellingen en ondernemingen mogen, naar het geval, per belastingplichtige 

slechts één enkele collectieve of één enkele individuele spaarrekening openen of slechts één enkele 

spaarverzekering afsluiten. Zij mogen geen betalingen in ontvangst nemen die hoger zijn dan het in artikel 145/8 

, tweede lid, vastgestelde maximumbedrag. Deze instellingen en ondernemingen stellen de Minister van Financiën 

of zijn gedelegeerde in kennis :  

   1° van het openen van een spaarrekening of het aangaan van een spaarverzekering;  

http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=WIB2007!111&
http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=WIB2007!145/1&
http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=WIB2007!171&
http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=WIB2007!145/15&
http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=WIB2007!145/8&
http://192.168.100.50/NL/?frame.dll&root=f:/FisconetNL.2/&versie=04&type=WIB2007!145/8&
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   2° van het jaarbedrag van de betalingen van elke houder.  

   De in het eerste lid bedoelde kennisgeving geschiedt in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt 



 
 
  
  
 
 
 

 
 

5.4.1.3 BIJLAGE 3: NUTTIGE LINKEN VOOR BEPAALDE FICHES 

1) Steunmaatregelen betreffende COVID-19: 

  

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/coronavirus 

 

https://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_beroepen/coronavirus     

 

https://financien.belgium.be/nl/vzws/coronavirus 

 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/coronavirus 
 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet/document/bc8119c0-f880-4182-8d36-
5de98c7324a1 
 

2) Modellen fiches: 

 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/
bericht_aan_schuldenaars#q1 
  

3) Bericht aan schuldenaars: 
 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/
bericht_aan_schuldenaars#q2 
  

 

 

 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/coronavirus
https://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_beroepen/coronavirus
https://financien.belgium.be/nl/vzws/coronavirus
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/coronavirus
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/bc8119c0-f880-4182-8d36-5de98c7324a1
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/bc8119c0-f880-4182-8d36-5de98c7324a1
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/bc8119c0-f880-4182-8d36-5de98c7324a1
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bericht_aan_schuldenaars#q1
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bericht_aan_schuldenaars#q1
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bericht_aan_schuldenaars#q2
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/personeel_en_loon/bericht_aan_schuldenaars#q2
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4) Circulaire 2021/C/106 dd. 10/12/2021 over de bedrijfsvoorheffing 

verschuldigd op de bezoldigingen voor studentenarbeid: 
  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet/document/c2883147-a660-40e6-9695-
b92732182b3f 

 

5) Fiche 281.29: 
 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/de-inkomsten-uit-de-
deeleconomie-vanaf-1-januari-2021-zijn-opnieuw-belastbaar 
 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie/inkom
sten-vanaf-01-01-2021 
 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/fisconetplus-nieuwe-
documentatiemap-deeleconomie 
  

6) Fiche 281.77: belastingvermindering EERSTE Tax Shelter 
“COVID-19” 
  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet/document/ec3f2a9d-039e-4b77-9c83-
a57c6cd745f9 
  

7) Fiche 281.83: belastingvermindering TWEEDE Tax Shelter 
“COVID-19” 
  

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet/document/b4e7ea49-abc8-4d4a-995d-
7b9f9af993bf 
  

 

 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/c2883147-a660-40e6-9695-b92732182b3f
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/c2883147-a660-40e6-9695-b92732182b3f
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/c2883147-a660-40e6-9695-b92732182b3f
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/de-inkomsten-uit-de-deeleconomie-vanaf-1-januari-2021-zijn-opnieuw-belastbaar
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/de-inkomsten-uit-de-deeleconomie-vanaf-1-januari-2021-zijn-opnieuw-belastbaar
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie/inkomsten-vanaf-01-01-2021
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie/inkomsten-vanaf-01-01-2021
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/fisconetplus-nieuwe-documentatiemap-deeleconomie
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/fisconetplus-nieuwe-documentatiemap-deeleconomie
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ec3f2a9d-039e-4b77-9c83-a57c6cd745f9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ec3f2a9d-039e-4b77-9c83-a57c6cd745f9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/ec3f2a9d-039e-4b77-9c83-a57c6cd745f9
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b4e7ea49-abc8-4d4a-995d-7b9f9af993bf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b4e7ea49-abc8-4d4a-995d-7b9f9af993bf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/b4e7ea49-abc8-4d4a-995d-7b9f9af993bf
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8) Fiche 281.85: 
  

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/tax-shelter-kleine-
ondernemingen/startende-start-up 

 

 9) Fiche 281.87: 
 
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/
algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-1-
0/private 

 

10) Fiche 281.88: 
 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/tax-shelter-kleine-
ondernemingen/groeibedrijven-scale-up 
  

11) Fiche 281.99: 
  

Bericht aan de Openbare Diensten, Belgisch Staatsblad van 18/11/2020, 

blz. 81385 – 81387. 

  

12) Inkomstenbelastingen, Administratieve richtlijnen en  
commentaren via: 
 

 

https://financien.belgium.be/nl/fisconetplus 
 

 

 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/tax-shelter-kleine-ondernemingen/startende-start-up
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/tax-shelter-kleine-ondernemingen/startende-start-up
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-1-0/private
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-1-0/private
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-1-0/private
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/tax-shelter-kleine-ondernemingen/groeibedrijven-scale-up
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/tax-shelter-kleine-ondernemingen/groeibedrijven-scale-up
https://financien.belgium.be/nl/fisconetplus
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13) Fiche 281.50, 281.93 en 281.99: 
  

Bericht aan de Openbare Diensten, Belgisch Staatsblad van 22/12/2020, 

blz. 91369 – 91372. 

 

14)https://financien.belgium.be/nl/E-
services/Belcotaxonweb/technische-documentatie 
 

ATTEST 281.86 - KOSTEN VAN KINDEROPVANG 
• Attest 281.86 (PDF, 176.21 KB)(This hyperlink opens a new window) 
• Handleiding (PDF, 402.86 KB)(This hyperlink opens a new window) 
• BOW_Mapping_FICHE86_NL.xlsx (XLSX, 57.5 KB)(This hyperlink opens a new window) 
• BOW_Mapping_FICHE86_NL.xlsx - voorbeeld (XLSX, 58.76 KB)(This hyperlink opens a new 

window) 
• Voorbeeld XML (ZIP, 1.81 KB) 

ATTEST 281.01 - VERZAKING ROERENDE VOORHEFFING 
• Attest 281.01 (PDF, 44.91 KB)(This hyperlink opens a new window) 
• Handleiding (PDF, 439.1 KB)(This hyperlink opens a new window) 
• BOW_Mapping_FICHE01_NL.xlsx (XLSX, 30.12 KB)(This hyperlink opens a new window) 
• BOW_Mapping_FICHE01_NL.xlsx - voorbeeld (XLSX, 30.93 KB)(This hyperlink opens a new 

window) 
• Voorbeeld XML (ZIP, 1.35 KB) 

GIFTEN 
Genereer attesten 281.71 via een Excel-bestand 

• Bowconvert71 (XLS, 5.71 MB)(This hyperlink opens a new window) 
• Giften voorbeeld XML 2016 (ZIP, 1.58 KB)(This hyperlink opens a new window) (28.10.2016) 
• Brochure Giften (PDF, 840.37 KB)(This hyperlink opens a new window) (22.11.2012) 
• Presentatie Bowconvert71 (PPT, 12.32 MB)(This hyperlink opens a new window) 

(22.11.2012) 
• Gebruiksaanwijzing Bowconvert71 (PDF, 753.69 KB)(This hyperlink opens a new window) 

(22.11.2012) 

Genereer attesten 281.71 via een toepassing 

• Handleiding (PDF, 1.29 MB)(This hyperlink opens a new window) 
• BowConvert71-2021.exe(externe link) (toepassing zonder installateur maar die 

Microsoft .NET Framework 4 nodig heeft) 
• InstallBowConvert71-2021.exe(externe link) (toepassing met installateur) 

 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/technische-documentatie
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-fiche-281-86-kinderopvang.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-handleiding-kinderopvang.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-bow-mappage-fiche-86-nl.xlsx
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-bow-mappage-fiche-86-voorbeeld-nl.xlsx
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-bow-mappage-fiche-86-voorbeeld-nl.xlsx
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-voorbeeld-xml-f86.zip
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-fiche-281-01-verzaking-rv.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-handleiding-verzaking-rv.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-bow-mappage-fiche-01-nl.xlsx
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-bow-mappage-fiche-01-voorbeeld-nl.xlsx
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-bow-mappage-fiche-01-voorbeeld-nl.xlsx
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-voorbeeld-xml-01.zip
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-bowconvert71-20160112.xls
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-giften-voorbeeld-xml-2016.zip
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-brochure-giften.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/bowconvert71-presentatie-2012.ppt
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-gebruiksaanwijzing-bowconvert71-2012.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/161-belcotax-handleiding-bowconvert-71.pdf
http://finvmgesautp01.finbel.intra/tcvb/BowConvert71/BowConvert71-2021.exe
http://finvmgesautp01.finbel.intra/tcvb/BowConvert71/InstallBowConvert71-2021.exe

