
 FICHE Nr. 281.30 - JAAR . . . . 
1. Nr. …………   2.  Datum van indiensttreding:                                           van vertrek: 

3. Schuldenaar van de inkomsten :       
        NN of ON:  ……………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.   
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Geadresseerde: 
   

   …………………………………………………………………………………… 
 
 
    
   …………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………… 

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

Afzender: 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………  …………………………… 

NN of ON: …………………………………………… 

Naam en voornamen van de echtgenoot of van 

de wettelijk samenwonende: 

………………………………………………………… 

 

6. Burg. stand:   

      

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

5.   Gezins- 
           

      toestand 

Echt. Kind. Andere Diverse 7.   Nr. paritair comité:  

 

   

   

 9.  BELASTBARE INKOMSTEN BETAALD OF TOEGEKEND AAN RIJKSINWONERS 
a)   Presentiegelden: 

b) Prijzen:   Toegekend bedrag: ………………… Vrijstelling: ………………… 

c)   Subsidies:   Toegekend bedrag: ………………… Vrijstelling: ………………… 

d)   Renten of pensioenen zonder beroepskarakter: 

e)   Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding: 

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

10. BELASTBARE INKOMSTEN BETAALD OF TOEGEKEND AAN NIET-INWONERS 

c)   Periodieke onderhoudsuitkeringen: 

a)   Prijzen:   Toegekend bedrag: ………………… Vrijstelling: ………………… 

b)   Subsidies:   Toegekend bedrag: ………………… Vrijstelling: ………………… 

d)   Als onderhoudsuitkeringen geldend kapitaal: 

Datum van betaling of toekenning van het kapitaal: ………………… Bedrag van het kapitaal: …………………………. 

e)   Omzettingsrente van een kapitaal dat geldt als onderhoudsuitkering: 

n)   Winst voortkomend uit een mandaat van bestuurder of vereffenaar: 

 i)   Inkomsten van podiumkunstenaars in die hoedanigheid verkregen voor in België persoonlijk geleverde prestaties: 

h)   In België gedane verrichtingen van buitenlandse verzekeraars: 

g)   Retributies en presentiegelden: 

f)    Winst of baten: 

 j)   Inkomsten, door sportbeoefenaars persoonlijk verkregen, voor in België persoonlijk uitgeoefende sportactiviteiten 

      gedurende niet meer dan 30 dagen:  

k)   Inkomsten uit een in België persoonlijk verrichte activiteit als sportbeoefenaar, ongeacht de duur, en toegekend 

      aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon:  

 l)   Baten, door sportbeoefenaars persoonlijk verkregen, voor een in België persoonlijk uitgeoefende sportactiviteit 

      gedurende meer dan 30 dagen:  

m)   Baten verkregen door opleiders, trainers en begeleiders voor een activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars: 

o)   Vergoedingen uit de exploitatie van een wetenschappelijke uitvinding:  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

Bedrag 

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

.….…………...… ,  .  .  

11. BETREFFENDE DE RUBRIEKEN 10i, 10j en 10k:         Aantal personen: ………. personen         Aantal dagen: …….. dagen 

12. TERUGBETALING VAN KOSTEN BEGREPEN IN DE BELASTBARE INKOMSTEN  

Aard: ……………………………………………………………………………………………………    Bedrag: 

13. BEDRIJFSVOORHEFFING 

14. BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID 287 

Nr. 281.30 -  DTP -  2013 

p)   Inkomsten beoogd in artikel 228, §3, WIB 92:  .….…………...… ,  .  .  

ONT
W

ER
P



 
 
 

Federale Overheidsdienst 
FINANCIEN 

 
 

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 

INKOMSTENBELASTINGEN 

 

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

 

BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERKRIJGERS VAN DE INKOMSTEN 

 

In uw eigen belang wordt u aangeraden deze fiche te bewaren. Zij moet niet bij de  
aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners worden gevoegd. 
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