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Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen,
gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard

___________________________________________
INLEIDING

1.

Volgens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 (WIB 92) worden de betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen,
handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die voor de verkrijgers
al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn (behalve de bezoldigingen
van meewerkende echtgenoten), maar als beroepskosten aangenomen als ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave.
Artikel 30 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92
(KB/WIB 92) bepaalt dat die fiches en die samenvattende opgave elektronisch moeten worden ingediend, tenzij de schuldenaars (of de persoon die gemachtigd is om
die fiches en die opgave in hun naam in te dienen) niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan die verplichting te voldoen. In dat geval moeten die fiches en die opgave op papier of op een elektronische informatiedrager
worden ingediend.
De richtlijnen over het elektronisch (of op een elektronische informatiedrager) indienen van die documenten zijn opgenomen in de brochure 'Belcotax
on web'. Die brochure kan worden geraadpleegd op de webpagina
(https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen
(klik
op
E-services
>
Belcotax-on-web > Technische documentatie > Brochure inkomsten 2018).
De richtlijnen over het bestellen, opstellen en indienen van de papieren
fiches en samenvattende opgave zijn opgenomen in dit bericht. Het heeft betrekking op beroepsinkomsten betaald of toegekend in 2018.

MODEL VAN DE FORMULIEREN

2.

Het model van de te gebruiken fiches en samenvattende opgave is vastgesteld ter uitvoering van artikel 30 van het KB/WIB 92.
Het betreft de individuele fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.
De opgave 325.50 bestaat uit een 'titelblad 325' en vrij toe te voegen
'tussenbladen 325.50'.
De modellen van die formulieren zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.

DIENSTEN WAAR U DE PAPIEREN FORMULIEREN KUNT
AANVRAGEN

3.

U kunt de papieren fiches en samenvattende opgaven aanvragen bij de
diensten vermeld in de tabel hieronder:

U bent gevestigd in:
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

het Vlaams Gewest

het Waals Gewest

Dienst waar u de fiches en samenvattende
opgaven kunt aanvragen
KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing
Kruidtuinlaan 50 bus 3406, 1000 Brussel
Tel.: 0257 529 90
KMO Centrum Aalst – Documentatiecentrum –
Bedrijfsvoorheffing
Dr. André Sierensstraat 16 bus 1, 9300 Aalst
Tel.: 0257 736 60
Centre PME Mons – Centre de documentation – Précompte professionnel
Avenue Melina Mercouri 1, 7000 Mons
Tel.: 0257 881 10

INVULLEN VAN DE FORMULIEREN
4.

Vul de in nr. 2 bedoelde formulieren juist en met zorg in, rekening houdend met de richtlijnen die erop zijn vermeld en met de verduidelijkingen hierna.
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MUNTEENHEID
5.

De formulieren mogen alleen in euro worden ingevuld.
Vermeld de bedragen altijd tot twee cijfers na de komma, d.w.z. tot de
cent (250 euro moet dus als volgt worden ingevuld: 250,00).
NUMMERING VAN DE INDIVIDUELE FICHES

6.

Nummer alle individuele fiches opgenomen in dezelfde samenvattende
opgave, doorlopend (1, 2, 3, enz.). Groepeer de fiches best eerst per postnummer
van de gemeenten van de verkrijgers en rangschik ze daarna, voor elk postnummer, alfabetisch op naam van de verkrijgers.
IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN
(fiches en samenvattende opgaven)

7.

Vermeld in de daarvoor voorziene rubrieken:
-

de naam (of de benaming) van de verkrijger van de inkomsten in hoofdletters
en de voornaam, in kleine letters

-

de woonplaats (straat, nr., eventueel brievenbus, postnummer en gemeente)
van de verkrijger van de inkomsten op 01.01.2019, of het laatst gekende adres
vóór die datum (1).

Als de verkrijger niet in België gedomicilieerd is, vermeld dan zijn volledige adres in het buitenland (inclusief het land).
Als de verkrijger een ondernemingsnummer heeft (zoals rechtspersonen, handelaars en beoefenaars van vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen), moet u dat ondernemingsnummer op het fiche en op de samenvattende opgave (zie nr. 19 hierna) vermelden.
Vermeld ook het beroep van de verkrijger.
8.

Voor een doeltreffende identificatie van de verkrijger mag u naast de in
nr. 7 vermelde verplichte gegevens ook de volgende (niet verplichte) gegevens op
het fiche vermelden:

(1)

Als u het privéadres van de verkrijger moeilijk kan achterhalen, mag u dat adres vervangen door het
adres van de zetel van de activiteit van de verkrijger op voorwaarde dat u ook zijn ondernemingsnummer
en beroep op het fiche vermeldt.

-3-

-

als de verkrijger een rijksinwoner (natuurlijke persoon) is: zijn nationaal nummer
(rijksregisternummer) of zijn geboortedatum

-

als de verkrijger een niet-inwoner/natuurlijke persoon is: zijn buitenlands fiscaal
identificatienummer en/of zijn geboortedatum

-

als de verkrijger een niet-inwoner/rechtspersoon is: zijn buitenlands fiscaal
identificatienummer.
VERDUIDELIJKINGEN OVER DE VAKKEN 3 EN 4
VAN HET FICHE 281.50

Voorafgaande opmerkingen
9.

In de regel moet u in vak 3, rubriek e het totale bedrag (exclusief
btw (1)) vermelden van alle commissies, makelaarslonen, restorno's, erelonen, vergoedingen, enz., die u in 2018 aan de verkrijger hebt verleend of toegekend.
Als dat bedrag vergoedingen bevat voor de sportieve activiteiten van
sportbeoefenaars of voor de activiteiten van opleiders, trainers of begeleiders ten
behoeve van sportbeoefenaars, herneem die vergoedingen dan in vak 3, rubriek f,
volgens het in die rubriek gemaakte onderscheid (zie ook nr. 15).
Als de in 2018 als beroepskosten geboekte commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., niet overeenstemmen met de in 2018 aan de verkrijger betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., vermeld dan in
vak 3, rubriek g het bedrag dat u werkelijk in 2018 aan de verkrijger hebt uitbetaald
of toegekend (zie ook nr. 16).
Vermeld nooit negatieve bedragen op het fiche 281.50. Het fiche dient
immers als verantwoording van gemaakte beroepskosten (zie ook nr. 1) en negatieve bedragen zijn geen beroepskosten.
Vak 3, a: Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz.

10.

(1)

Vermeld in vak 3, rubriek a de commissielonen, makelaarslonen, restorno's, gratificaties, enz., die u hebt toegekend aan nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen) onderworpen aan
de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemingen, bepaald in Boek III,
Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht, maar waarvoor u geen
factuur hebt uitgereikt omdat ze de vergoeding zijn van handelingen die volgens de
btw-reglementering niet aan de facturatieplicht onderworpen zijn.

Behalve wat de kost(prijs) van de toegekende voordelen van alle aard betreft (zie ook nr. 12 hierna).
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Dat is het geval als ze de tegenprestatie zijn van handelingen die niet
bedoeld zijn in artikel 53, § 2, van het Btw-Wetboek, noch in artikel 1, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29.12.1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
-

Zo bestaat er doorgaans geen facturatieplicht voor de leveringen van goederen
of diensten verricht voor natuurlijke personen die ze voor hun privégebruik bestemmen, behalve in de gevallen bedoeld in de voormelde artikelen.

-

Bovendien is de belastingplichtige die leveringen van goederen of diensten verricht die door artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld, uitdrukkelijk uitgesloten van de verplichting om een factuur uit te reiken (bv. commissie- en makelaarslonen betaald aan zelfstandige tussenpersonen voor verrichtingen op
het vlak van verzekeringen, wisselverrichtingen, beleggingen van roerende
waarden, enz.).

Vermeld in deze rubriek ook de commissielonen, makelaarslonen, restorno's, gratificaties, enz., toegekend aan natuurlijke personen en rechtspersonen
die gebruik hebben gemaakt van de in artikel 53, § 2, van het Btw-Wetboek voorziene mogelijkheid waarbij de belastingplichtige voor de door hem verrichte handelingen zelf geen factuur uitreikt, maar ervoor zorgt dat de medecontractant dat in
zijn naam en voor zijn rekening doet (dit wordt slechts toegestaan op voorwaarde
dat er tussen beide partijen een voorafgaand akkoord is om die werkwijze toe te
passen en dat iedere factuur het voorwerp uitmaakt van een procedure van aanvaarding door de belastingplichtige die de goederen levert of de diensten verstrekt).
Anderzijds wordt opgemerkt dat in het geval van een btw-eenheid in de
zin van artikel 4, § 2, van het Btw-Wetboek, het lid dat goederen of diensten verschaft aan een ander lid een bijzonder stuk moet uitreiken aan dat andere lid of
ervoor moet zorgen dat dat andere lid, in zijn naam en voor zijn rekening, een dergelijk stuk uitreikt als medecontractant wanneer de in artikel 53, § 2, van het BtwWetboek bedoelde factuur niet wordt uitgereikt. Dat bijzondere stuk wordt gelijkgesteld met een factuur (artikel 53, § 3, van het Btw-Wetboek).
In de praktijk moet u als schuldenaar van een commissieloon, een makelaarsloon, enz. dus een fiche 281.50 opstellen als u van de verkrijger noch een
factuur (1) (2), noch een bijzonder stuk in de zin van artikel 53, § 3, van het
Btw-Wetboek hebt ontvangen en ingeschreven.

(1)
(2)

Gelden niet als factuur: ontvangstbewijzen en andere gelijkaardige documenten.
Opgelet: als de verkrijger een niet-inwoner is die niet onderworpen is aan de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemingen, bepaald in Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht, moet u altijd een fiche 281.50 opstellen (zelfs als u een factuur hebt ontvangen)!
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Vak 3, b: Erelonen of vacatiegelden

11.

Vanaf 01.11.2018 is de boekhoudplicht uitgebreid tot de meeste natuurlijke personen die in België zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen (1).
Daardoor moet voor de in 2018 toegekende erelonen, vacatiegelden en vergoedingen een onderscheid worden gemaakt tussen de erelonen, vacatiegelden en vergoedingen toegekend vóór 01.11.2018 en die toegekend vanaf 01.11.2018.
Vermeld in vak 3, rubriek b de erelonen, vacatiegelden of vergoedingen:
-

toegekend vóór 01.11.2018 aan natuurlijke personen (2) die een vrij beroep,
ambt, post of winstgevende bezigheid bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het
WIB 92 uitoefenen (bijvoorbeeld belastingconsulenten, landmeters-experten in
onroerende goederen, architecten, raadgevende ingenieurs, veeartsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, dokters, tandartsen, beoefenaars
van een paramedisch beroep, artiesten en beroepssportlieden verbonden door
een contract van dienstverhuring of van aanneming, enz.), zelfs als bijberoep,
ongeacht of zij aan de btw onderworpen zijn of niet en ongeacht of zij een
factuur of ereloonnota hebben uitgereikt of niet

-

toegekend vanaf 01.11.2018 aan natuurlijke personen (2) die een vrij
beroep, ambt, post of winstgevende bezigheid bedoeld in artikel 27, eerste lid,
van het WIB 92 uitoefenen, zelfs als bijberoep, waarvoor u van de verkrijger
geen factuur (3) (4), noch een bijzonder stuk in de zin van artikel 53, § 3,
van het Btw-Wetboek hebt ontvangen en ingeschreven.

Vak 3, c: Voordelen van alle aard

12.

Vermeld in vak 3, rubriek c het totale bedrag en de aard van alle belastbare voordelen van om het even welke aard die u als leverancier, opdrachtgever,
enz. hebt toegekend aan zelfstandigen.
Zijn o.m. bedoeld:

(1)
(2)

(3)
(4)

-

toeristische privé- of groepsreizen die sommige firma's gratis of tegen sterk verminderde prijs aanbieden aan kleinhandelaars, vertegenwoordigers, enz.

-

duurzame gebruiksgoederen die leveranciers gratis aanbieden aan handelaars

Zie art. III.82, van het Wetboek van economisch recht, zoals vervangen door art. 79 van de wet van
15.04.2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.
Bedragen betaald aan vennootschappen van belastingconsulenten, architecten, advocaten, dokters,
enz. moet u niet in rubriek b, maar – in voorkomend geval (zie de uitleg bij nr. 10) – in rubriek a van
vak 3 vermelden.
Gelden niet als factuur: ontvangstbewijzen en andere gelijkaardige documenten.
Opgelet: als de verkrijger een niet-inwoner is die niet onderworpen is aan de boekhoudkundige verplichtingen van de ondernemingen, bepaald in Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht, moet u altijd een fiche 281.50 opstellen (zelfs als u een factuur hebt ontvangen) !
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-

geschenken in natura die bepaalde derden aanbieden aan sommige beoefenaars van vrije beroepen met de bedoeling hun zaken te bevorderen of hun
winst op te voeren.

Het te vermelden bedrag van deze voordelen is altijd gelijk aan de
kost(prijs) (btw inbegrepen) die u werkelijk hebt gedragen, verminderd met de eventuele geldelijke tussenkomst van de verkrijger van het voordeel.

Vak 3, d: Kosten gemaakt voor rekening van de verkrijger

13.

Vermeld in vak 3, rubriek d het bedrag van de kosten die u voor rekening
van de verkrijger hebt gemaakt of werkelijk ten laste hebt genomen.

Vak 3, e: Totaal

14.

Vermeld in vak 3, rubriek e het totale bedrag van de in de rubrieken a
tot d vermelde bedragen (zie ook de nrs. 15 en 16 hierna).

Vak 3, f: Vergoedingen voor sportieve activiteiten van zelfstandige sportbeoefenaars en voor activiteiten van zelfstandige opleiders, trainers en begeleiders
ten behoeve van sportbeoefenaars

15.

Als het totale bedrag bedoeld in nr. 14 vergoedingen bevat voor de sportieve activiteiten van sportbeoefenaars of voor de activiteiten van opleiders, trainers
en begeleiders ten behoeve van sportbeoefenaars, herneem dan in vak 3, rubriek f
het bedrag van die vergoedingen en maak daarbij een onderscheid tussen:
-

de vergoedingen voor de sportieve activiteiten van de sportbeoefenaars, en

-

de vergoedingen voor de opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteiten van opleiders, trainers en begeleiders ten behoeve van sportbeoefenaars.

Vak 3, g: Jaar van boeking ≠ jaar van betaling

16.

Als het in vak 3, rubriek e vermelde bedrag verschilt van het bedrag dat
u in 2018 hebt betaald of toegekend, vermeld dan in rubriek g het totale bedrag dat
u werkelijk in 2018 aan de verkrijger hebt betaald of toegekend (met inbegrip van
de in 2018 betaalde of toegekende sommen die betrekking hebben op andere
belastbare tijdperken en dus niet in vak 3, rubriek e van het fiche 281.50 van 2018
zijn opgenomen). Als u in 2018 geen enkele betaling of toekenning hebt gedaan,
vermeld hier dan NIHIL.
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Vak 4: Commentaar

17.

Vak 4 van het fiche 281.50 is een vrije commentaarzone. Daar kunt u
eventueel bijkomende verduidelijkingen over de op het fiche ingevulde gegevens
opnemen.

GEVALLEN WAARIN U GEEN INDIVIDUELE FICHES 281.50
EN SAMENVATTENDE OPGAVEN 325.50
MOET OPMAKEN

18.

Voor de volgende kosten moet u geen fiches 281.50 en samenvattende
opgaven 325.50 opmaken:
1° ten laste genomen of betaalde bedragen of verleende voordelen waarvan het
totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per jaar niet meer bedraagt
dan 125,00 euro
2° handelsrestorno's die rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de facturen
voor de leveringen waarop die restorno's betrekking hebben, als die facturen,
met die verminderingen, in de boeken zijn ingeschreven (1)
3° de hierna vermelde inkomsten die op individuele fiches 281.30 moeten worden
vermeld (2):
a) presentiegelden
b) volgende inkomsten betaald of toegekend aan niet-inwoners:
- commissielonen, vacatiegelden, toelagen, erelonen en alle andere vergoedingen voor prestaties of diensten van welke aard ook, die, toevallig
of niet, in België worden betaald of toegekend in het kader van de beroepswerkzaamheid of van het maatschappelijk, statutair of conventioneel doel van de schuldenaar, aan niet-inwoners voor wie die inkomsten
baten zijn als bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van het WIB 92
- het deel van de in België, in het kader van de beroepswerkzaamheid of
van het maatschappelijk, statutair of conventioneel doel van de schuldenaar betaalde of toegekende auteurs- of reproductierechten of andere
gelijkaardige rechten, dat per schuldenaar en per belastbaar tijdperk

(1)
(2)

De prijsverminderingen die in de detailhandel worden toegestaan op het ogenblik van de verkoop, zijn
geen restorno's in de zin van artikel 57, 1°, van het WIB 92.
Meer informatie over de op fiches 281.30 te vermelden inkomsten kunt u vinden in het 'Bericht aan de
werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten –
Fiche 281.30 – Inkomsten 2018', dat u kunt terugvinden op de webpagina https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen (klik op Personeel en loon > Bericht aan schuldenaars en daarna, onder de
titel Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2019), op Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. (fiche 281.30 - opgave 325.30).
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meer bedraagt dan 59.970 euro en dat voor de verkrijger als baten moet
worden beschouwd
- winst die voortkomt uit in België gedane verrichtingen van buitenlandse
verzekeraars die er gewoonlijk andere contracten dan herverzekeringscontracten inzamelen
- baten van podiumkunstenaars voor prestaties die zij persoonlijk en in
die hoedanigheid, in België hebben geleverd, zelfs als u die inkomsten
niet aan de podiumkunstenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke
persoon of rechtspersoon hebt betaald of toegekend
- baten van sportbeoefenaars voor de sportactiviteiten die zij persoonlijk
in België hebben uitgeoefend, zelfs als u die inkomsten niet aan de
sportbeoefenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of
rechtspersoon hebt betaald of toegekend
- baten van opleiders, trainers en begeleiders voor de activiteiten die zij in
die hoedanigheid, in België hebben uitgeoefend ten behoeve van sportbeoefenaars
- winst van een vennootschap, vereniging of instelling onderworpen aan
de belasting van niet-inwoners, die voortkomt uit:
• werkzaamheden in een Belgische inrichting van een andere vennootschap, vereniging of instelling onderworpen aan de belasting van nietinwoners
• een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie in een binnenlandse vennootschap
- winst of baten bedoeld in artikel 228, § 3, van het WIB 92
4° de als baten aan te merken inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en
wettelijke en verplichte licenties (1) die op individuele fiches 281.45 moeten
worden vermeld (2)

(1)
(2)

Het gaat hier om de inkomsten bedoeld in art. 17, § 1, 5°, van het WIB 92, die in toepassing van art. 37,
eerste en tweede lid, van het WIB 92 als baten zijn aan te merken.
Meer informatie over de op fiches 281.45 te vermelden inkomsten kunt u vinden op het 'Bericht aan de
schuldenaars van de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten – Individuele fiche 281.45 –
Samenvattende opgave 325.45 – Inkomsten 2018', dat u kunt terugvinden op de webpagina
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen (klik op Personeel en loon > Bericht aan schuldenaars
en daarna, onder de titel Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2019), op Auteursrechten en naburige
rechten (Fiche 281.45 – opgave 325.45).
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5° winst en baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie (1), die
op individuele fiches 281.29 (2) moeten worden vermeld.

VERDUIDELIJKINGEN OVER DE
SAMENVATTENDE OPGAVE 325.50

19.

Vat de fiches 281.50 samen op tussenbladen 325.50 en voeg ze bij een
titelblad 325.50.
Probeer te vermijden om meer dan een opgave 325.50 op te stellen.
Doet u dat toch, nummer dan uw opgaven.
Vermeld op de tussenbladen 325.50 het ondernemingsnummer van de
verkrijger in kolom 4 ('Opmerkingen').

DIENSTEN WAAR U DE INGEVULDE FORMULIEREN
MOET INDIENEN

20.

Dien de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 in bij de
passende dienst vermeld in nr. 3 van dit bericht, behalve als ze betrekking hebben
op niet-inwoners.
Voor niet-inwoners (natuurlijke personen en rechtspersonen) moet u de
fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 indienen bij het Centrum
Buitenland – Beheer Team 6, Kruidtuinlaan 50, bus 3429, 1000 Brussel. Als die
fiches betrekking hebben op niet-inwoners uit verschillende landen, groepeer ze
dan per land vóór u ze naar die dienst verstuurt.

TEGEN WANNEER MOET U DE FICHES 281.50
EN DE OPGAVEN 325.50 INDIENEN?

21.

(1)
(2)

Volgens artikel 30 van het KB/WIB 92 moet u de fiches 281.50 en de
samenvattende opgaven 325.50 over het inkomstenjaar 2018 indienen vóór
30.06.2019.

Het gaat hier om winst en baten bedoeld in art. 90, eerste lid, 1°bis, van het WIB 92 die in toepassing
van art. 37bis, § 2, tweede lid, van het WIB 92 als beroepsinkomsten zijn aan te merken.
Meer informatie over de op fiches 281.29 te vermelden inkomsten kunt u vinden op het 'Bericht aan de
werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten –
Fiche 281.29 – Inkomsten uit de deeleconomie – Inkomsten 2018', dat u kunt terugvinden op de webpagina https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen (klik op Personeel en loon > Bericht aan schuldenaars en daarna, onder de titel Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2019), op Inkomsten uit deeleconomie (281.29).
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