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Aankondiging Minister van Financiën

� Vanaf januari 2016: systematisch boete bij 
§ niet of onvolledig indienen van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing

§ gebrek aan betaling van bedrijfsvoorheffing

§ elke overtreding inzake het indienen van fiches

� Boete van 50 euro tot 1.250 euro en/of een belastingverhoging van 10% tot 200%
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Fiches – wettelijke basis

� Artikel 57 WIB:
“De volgende kosten worden slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele 
fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt:

1° 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, behoudens de in artikel 30, 3° , bedoelde bezoldigingen;

2° bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, aan gewezen 
personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de 
verkrijgers zijn vrijgesteld;

3° vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van 
de werkgever.”

� Bijzondere bepalingen
§ bijvoorbeeld: artikel 44 wet van 26 maart 1999 (aandelenopties)
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Fiches - overzicht

� Lonen (fiche 281.10)

� Pensioenen (fiche 281.11)

� Vervangingsinkomen (ziekte- en invaliditeitsverzekering) (fiche 281.12)

� Werkloosheidsuitkeringen (fiche 281.13)

� Vervangingsinkomen (verzekeringsinstellingen) (fiche 281.14)

� Inkomsten uit pensioensparen (fiche 281.15)

� Wettelijke vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid (fiche 281.16)
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Fiches - overzicht

� Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen Brugpensioenen) (fiche 
281.17)

� Vervangingsinkomen (fiche 281.18)

� Bezoldigingen van bedrijfsleiders (fiche 281.20)

� Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. (fiche 281.30)

� Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten (Fiche 281.40)

� Auteursrechten en naburige rechten (Fiche 281.45)

� Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, 
gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50)
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Fiches – 281.10 (lonen)

Aandachtspunten:
� Kosten eigen aan de werkgever
� Voordelen van alle aard

§ vb.: privégebruik bedrijfsgoederen (auto, telefoon, computer, ….)
terbeschikkingstelling woning
personeelskorting

� Aandelenopties
§ Belgische optiegever: optiegever moet het VAA op fiche vermelden
§ optiegever = niet-verblijfhoudende vennootschap, zonder vestiging in België:

VAA moet op fiche worden vermeld door Belgische belastingplichtige ten behoeve van wie de 
genieter zijn beroepsactiviteit uitoefent (artikel 44 Wat 26 maart 1999)
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Fiches – 281.20 (bezoldigingen 
bedrijfsleiders)

Aandachtspunten:

� Huur geherkwalificeerd in bezoldigingen

� VAA, KEW, aandelenopties (zie 281.10)
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Fiches – 281.50 (commissies, …)

� Te vermelden: 

commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, vacatiegelden of 
erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard 

die voor de verkrijgers̈ belastbare beroepsinkomsten zijn

al dan niet in België
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Fiches – 281.50 – uitzonderingen

Administratieve tolerantie:

� bedrag < € 125 – per verkrijger en per jaar

� handelsrestorno's rechtstreeks in mindering op de factuur m.b.t. de levering waarop 
die restorno's betrekking hebben 

� inkomsten die op individuele fiches 281.30 moeten worden vermeld 
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Fiches – 281.50 – uitzonderingen

� vergoedingen betaald aan genieter die 
§ onderworpen is aan de Belgische boekhoudwet

Vennootschappen

natuurlijke personen die koopman zijn

buitenlandse vennootschap of handelaar met bijkantoor in België

NIET: natuurlijke persoon met een vrij beroep

NIET: Buitenlandse vennootschap of handelaar zonder bijkantoor in België

§ en voor de vergoeding een factuur heeft uitgereikt
factuur volgens de BTW-wetgeving
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Fiches – 281.50 – aandachtspunten

� Vergoedingen, VAA of ten laste genomen kosten voor

buitenlandse vennootschap of persoon 

zonder bijkantoor in België

à steeds fiche opmaken

� Vergoedingen, VAA of ten laste genomen kosten voor

belastingplichtige die enkel van BTW vrijgestelde handelingen stelt

à steeds fiche opmaken
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Fiches – 281.50 – aandachtspunten

� Self-billing:

geen factuur, dus fiche

� Restorno’s op creditnota

geen factuur, dus fiche
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Fiches – 281.50 – aandachtspunten

� Kosteloos verschafte goederen: VAA

à fiche opmaken

uitz.: toebehoren gratis verschaft bij investeringsgoederen

� Verkoop “10 + 1 gratis”: 1 gratis = restorno

à fiche opmaken

tenzij op factuur: prijs voor 11 en korting voor 1 (restorno op factuur)
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Fiches – sancties 

� Niet-aftrekbaarheid

� Administratieve geldboete

� Strafsancties

� Aanslag geheime commissielonen

� Bij aandelenopties: abnormaal of goedgunstig voordeel
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Fiches – sancties

� Aanslag geheime commissielonen (artikel 219 WIB)
§ geen fiche voor kosten bedoeld in artikel 57
§ geen fiche voor VAA werknemer of bedrijfsleider
§ afzonderlijke aanslag: 100% (verkrijger = natuurlijke persoon) of 50% (verkrijger = 

rechtspersoon) 
+ ACB

§ tenzij
- opgenomen in aangifte verkrijger (in België of in het buitenland)
- verkrijger op ondubbelzinnige wijze geïdentificeerd 

uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffend aanslagjaar

§ belastingverhoging 
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Fiches – sancties 

Aard van de overtredingen Geldboete

A. Onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige: Nihil

B. Geen kwade trouw of opzet belasting te ontduiken:
-1e overtreding:
-2e overtreding:
-3e overtreding:
-4e overtreding: 
Volgende overtredingen:

€ 50,00
€ 125,00
€ 250,00
€ 625,00
€ 1.250,00

C. Kwade trouw of opzet belasting te ontduiken 
(daaronder begrepen het indienen van vrijwillig 
onvolledige of onjuiste aangiften): € 1.250,00

� Administratieve geldboete:
§ niet-indiening fiches

§ laattijdige indiening fiches

§ indiening onjuiste fiches

� Geen geldboete indien
kosten bedoeld in artikel 57 

of VAA werknemers of bedrijfsleiders

tijdig aangegeven door de genieters
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Fiches – sancties

Voor de bepaling van de geldboete:

� De vorige overtredingen worden niet in aanmerking genomen wanneer 

geen enkele overtreding werd bestraft 

voor de laatste vier aanslagjaren die het aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe 
overtreding moet worden bestraft 

� Tweede of volgende overtreding is aanwezig 

wanneer op het ogenblik waarop een nieuwe overtreding wordt begaan

aan de overtreder kennis is gegeven van de geldboete die de vorige overtreding heeft 
bestraft 
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Fiches – sancties

� Strafsancties (artikel 449 WIB):
§ Geen strafsancties indien 

kosten bedoeld in artikel 57 of VAA werknemers of bedrijfsleiders

tijdig werden aangegeven door de genieter
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Bedrijfsvoorheffing – wettelijke basis

� Artikelen 270 – 275/10 WIB

� Artikelen 86 – 95 KB/WIB

� Bijlage III bij het KB/WIB
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Bedrijfsvoorheffing – algemeen

� Door wie te betalen?
§ belastingplichtigen die bepaalde inkomsten betalen of toekennen (als schuldenaar, bewaarder, 

mandataris of tussenpersoon)
§ curatoren in faillissementen, vereffenaars van vennootschappen 
§ werkgever van personeel dat met fooien wordt betaald
§ organisator van vertoningen of sportwedstrijden *
§ degene die door de leden van een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid wordt 

aangesteld om hen in belastingzaken te vertegenwoordigen, of bij ontstentenis daarvan, elk van de 
hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden *

§ degenen die krachtens de verkoopakte m.b.t. in België gelegen onroerende goederen ter registratie 
moet aanbieden (meestal de notaris) *

* enkel ingeval van betalingen of toekenningen aan niet-inwoners
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Bedrijfsvoorheffing – bezoldigingen e.d.

� bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen 

� betaald of toegekend door Belgisch inwoner (natuurlijke persoon, vennootschap, 
rechtspersoon) 

� of door niet-inwoner voor wie de  in artikel 30, 1° en 2°, bedoelde bezoldigingen e.d. 
beroepskosten zijn die kunnen worden afgetrokken van de Belgische winst

� als schuldenaar, bewaarder, mandataris of tussenpersoon 

� in België of in het buitenland
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Bedrijfsvoorheffing – bezoldigingen e.d.

� Door wie is de BV verschuldigd?
� belastingplichtige die de bezoldiging e.d. betaalt of toekent

� als schuldenaar, bewaarder, mandataris of tussenpersoon 

� maar ook: curatoren en vereffenaars van vennootschappen

� ook: de werkgevers van personeel dat wordt betaald met fooien
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Bedrijfsvoorheffing – bezoldigingen

Aandachtspunten:

� Bedrijfsleiders: voorafbetaling ≠ bedrijfsvoorheffing
à risico voor vennootschap
vb.: Luik 13 januari 2010 (bevestigd door Cass. 1 juni 2012)

� niet-ingehouden BV = VAA, indien geen recuperatie van ingekohierde BV bij genieter 
inkomen 
brutering van de inkomsten (vb.: Gent 1 februari 2001)

� Niet-ingehouden BV kan worden ingekohierd
zelfs indien genieter reeds PB heeft betaald op het inkomen (Cass. 1 juni 2012)
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Bedrijfsvoorheffing – bezoldigingen

Aandachtspunten – vervolg:

� toekenning VAA
§ vb.: privégebruik bedrijfsgoederen (auto, telefoon, computer, ….)

terbeschikkingstelling woning

personeelskorting

� Aandelenopties:
opties toegekend door buitenlandse vennootschap met tussenkomst van Belgische vennootschap
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Bedrijfsvoorheffing – andere betalingen 
aan inwoners

� Prijzen en subsidies(cfr. art. 90, 2° WIB)

� Presentiegelden die baten zijn (Kamer van Volksvertegenwoordigers, gemeente- en 
provincieraden, …) (cfr. art. 27, 5° WIB)
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Bedrijfsvoorheffing – andere betalingen 
aan niet-inwoners

� Podiumkunstenaars en sportbeoefenaars

� Winsten/baten betaald aan vennoten of leden van burgerlijke vennootschappen of 
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid

� Winsten of baten bedoeld in artikel 90, 1°

� Meerwaarden op onroerende goederen

� Buitenlandse verzekeraars

� Bedrijfsleiders-vennootschappen

� “Catch-all”
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Bedrijfsvoorheffing – “catch all”

� Artikel 228, §3 WIB

� Artikel 270, 7° WIB, artikel 87, 5°, f, KB/WIB

� Toepassingsvoorwaarden:
§ inkomsten die niet geviseerd worden door overige bepalingen uit BNI, maar in de PB, venB of 

RPB belastbaar zouden zijn

§ ten laste van inwoner (natuurlijke persoon, vennootschap, rechtspersoon, openbaar bestuur) 
of van vaste inrichting van niet-inwoner

§ uit de levering van diensten (bericht BS 23/07/2014)

§ België heffingsbevoegd ogv DBV of geen DBV van toepassing

§ tenzij bewijs dat de inkomsten daadwerkelijk belast werden in de Staat waarvan de 
begunstigde inwoner is 
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Bedrijfsvoorheffing – “catch all” 
(vervolg)

� Te betalen bedrijfsvoorheffing
§ door diegene die de inkomsten betaalt aan niet-inwoner (als schuldenaar, bewaarder, 

mandataris of tussenpersoon)

§ 33% van de helft van de inkomsten

§ maar maximum: bronheffing toegelaten door DBV

§ enkel op inkomsten die € 38.000 overschrijden (bericht BS 23/07/2014)
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Bedrijfsvoorheffing – “catch all” 
(vervolg)

� Voorbeelden landen zonder DBV met België:
§ Afghanistan

§ Saoudi-Arabië 

§ Bahamas

§ Burundi

§ Cambodja

§ Cuba

§ Iran

§ Somalië

§ … 30



Bedrijfsvoorheffing – termijn

� Algemene regel:
§ betaalbaar binnen de 15 dagen

§ na het verstrijken van de maand

§ waarin de inkomsten werden betaald of toegekend

� BV vorig jaar < € 25.000 (geïndexeerd): 15 d na einde trimester

� BV vorig jaar > € 2.500.000:
BV op inkomsten betaald of toegekend tussen 1 en 15 december: betaalbaar voor 24 december

Voorschot te betalen voor 15 december (= BV voor oktober en november)

� BV op meerwaarde op onroerend goed: betaalbaar bij registratie van de akte
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Bedrijfsvoorheffing – sancties

� Geldboete:
§ niet-aangifte

§ laattijdige aangifte

Aard van de overtredingen Boete
onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige : Nihil 

Andere overtreding :
-1e overtreding : 
-2e overtreding tot 4e overtreding :
-5e overtreding tot 7e overtreding :
-8e overtreding tot 10e overtreding :
11e overtreding en volgende overtredingen : 

€ 50,00
€ 125,00
€ 250,00 
€ 625,00 
€
1.250,00
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Bedrijfsvoorheffing – sancties

� Geldboete (vervolg)
§ niet-betaling

§ laattijdige betaling 

§ ontoereikende 
betaling

Aard van de overtreding Geldboete
1e overtreding : nihil

Volgende overtredingen : 10 % van niet of laattijdig-
betaalde bedrag
Minimum: 50,00 EUR 
Maximum: 1.250,00 EUR
(afgerond tot het lagere veelvoud 
van 10 EUR)
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Bedrijfsvoorheffing – sancties

� Belastingverhoging: 
§ niet-aangifte 

§ onvolledige of 
onjuiste aangifte 

§ die gepaard gaat 
met niet-betaling of 
ontoereikende 
betaling
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Aard van de overtredingen Verhogingen

A. onafhankelijk van wil van belastingschuldige: 
Nihil

B. Zonder opzet belasting te ontduiken:
- 1e overtreding: 
- 2e overtreding: 
- 3e overtreding: 
- 4e en 5e overtreding: 
- vanaf 6e overtreding:

Nihil
10%
20%
30%
volgens C

C. Met opzet belasting te ontduiken: 
- 1e overtreding: 
- 2e en 3e overtreding:
- 4e en 5e overtreding:
- 6e en 7e overtreding:
- vanaf 8e overtreding: 

50%
75% 
100% 
150% 
200% 

D. Valsheid of gebruik van valse stukken of omkoping of een poging tot 
omkopen van ambtenaren:

200%



Bedrijfsvoorheffing – sancties

Voor de bepaling van de geldboete en de belastingverhoging:

� De vorige overtredingen worden niet in aanmerking genomen wanneer 

geen enkele overtreding werd bestraft 

voor vier opeenvolgende maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse vervaldagen

� Tweede of volgende overtreding is aanwezig 

wanneer op het ogenblik waarop een nieuwe overtreding wordt begaan

aan de overtreder kennis is gegeven van de geldboete die de vorige overtreding heeft 
bestraft 
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Bedrijfsvoorheffing – aansprakelijkheid 
bestuurders

� Bestuurder (feitelijk of in rechte), belast met dagelijkse leiding
� Aansprakelijk voor niet-betaling BV
� Indien fout in de zin van art. 1382 BW
� Vermoeden van fout: 

§ herhaalde niet-betaling van bedrijfsvoorheffing
- trimesteriële aangifte: twee vervallen schulden (binnen een jaar)

- maandelijkse aangifte: drie vervallen schulden (binnen een jaar)

§ Tenzij  
niet-betaling = gevolg van financiële moeilijkheden 
die aanleiding hebben gegeven tot WCO, faillissement of gerechtelijke ontbinding 
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