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1. Aangifteverplichting 

 
Om als beroepskosten in aanmerking te komen, moeten betaalde of toegekende commissies, 
makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet- toevallige vacatiegelden of 
erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, verantwoord worden door 
individuele fiches 281.50. Daarnaast dienen onder meer ook fiches opgesteld te worden 
indien bezoldigingen worden toegekend aan bedrijfsleiders, met name middels individuele 
fiches 281.20. 
 
Deze fiches moeten langs elektronische weg ingediend worden, tenzij de schuldenaars (of de 
persoon die gemachtigd is de bedoelde fiches en samenvattende opgave namens hen in te 
dienen) niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan die verplichting 
te voldoen. In dat geval moeten de fiches en de samenvattende opgave worden ingediend op 
papier of op elektronische informatiedrager. 
 
Indien het totale bedrag van de verleende voordelen per verkrijger en per jaar niet meer 
bedraagt dan 125,00 EUR, moeten er in principe geen fiches worden opgemaakt.  
 
Er moeten ook geen fiches opgemaakt worden voor erelonen of commissies waarvoor een 
regelmatige btw-factuur verkregen werd van een dienstverlener die onder de Belgische 
boekhoudwetgeving valt. 
 
Voor commissies of erelonen betaald aan niet-inwoners (natuurlijke personen of 
vennootschappen), moet er steeds een fiche opgemaakt worden. 
 
De fiches 281.20 moeten bij de bevoegde dienst worden ingediend voor 1 maart van het jaar 
volgend op het jaar waarop de uitgaven betrekking hebben. Voor de fiches 281.50 is de 
uiterlijke indieningsdatum 30 juni. De fiches betreffende het inkomstenjaar 2015 moeten dus 
voor 1 maart, respectievelijk 30 juni 2016 ingediend worden bij de bevoegde dienst. 

2. Sancties bij niet-naleving van de aangifteverplichting 

 
Wie de ficheverplichting niet naleeft, riskeert strenge sancties. De fiscus kan de uitgaven  in 
de vennootschapsbelasting onderwerpen aan de aanslag geheime commissielonen ten 
belope van 103% (of 51,5% indien het voordelen betreft die verleend werden aan een 
rechtspersoon). 
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Bovendien heeft de administratie recentelijk bekendgemaakt dat ongeveer 20.000 fiscale 
fiches niet correct en niet tijdig ingediend worden, ondanks herhaaldelijk aandringen.  
 
Vanaf 2016 zal elke overtreding op het indienen van de fiches worden bestraft met een boete. 

 
Om eventuele boetes te vermijden, is het dus van essentieel belang dat de fiches met 
betrekking tot inkomstenjaar 2015 correct en tijdig worden opgesteld en ingediend in 2016. 
 
Indien uw fiscale fiches gewoonlijk door ons kantoor worden ingediend, zal uw 
dossierbeheerder zoals gebruikelijk de indiening hiervan verzekeren, en dit binnen de 
wettelijke termijn. 
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