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FISCALE FICHES: NIEUWE VERPLICHTING VOOR 
KOSTENVERGOEDINGEN 

De wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 
18 september tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en 
tot beperking van contanten (BS 30 juni 2021, hierna wet van 27 juni 2021) wijzigt het WIB ’92 
vooral met pure wetgevingsmaatregelen.  

Toch springt één zaak in het oog: art. 27 van de wet van 27 juni 2021 bepaalt namelijk dat 
vanaf 1 januari 2022 ondernemingen op de fiscale fiches 281.10 en 281.20 de integraliteit van 
de reële kosten eigen aan de werkgever moeten aangeven, die worden terugbetaald op basis 
van bewijsstukken en/of expense reports. 

A. Ratio legis 

Volgens de memorie van toelichting is deze verplichting nodig voor controledoeleinden: 

“In het kader van de huidige context, waarin thuiswerk en de terugbetaling van de daaraan 
verbonden eigen kosten van de werkgever steeds belangrijker worden, is er immers nood aan 
een wettelijke basis voor het meedelen van de vergoedingen voor die kosten aan de fiscale 
administratie. Een ruimere ficheverplichting draagt ook bij tot de controle op eventueel dubbel 
gebruik van forfaitaire vergoedingen en terugbetalingen op basis van bewijsstukken die door 
de werkgever werden terugbetaald.” 

B. Inhoud 

De ficheverplichting bestaat reeds voor de forfaitaire vergoedingen tot terugbetaling van kosten 
eigen aan de werkgever, maar dit is eerder zeer eenvoudig. Het volstaat hiervoor gewoon ‘ja’ 
op de fiche te noteren wanneer de vergoedingen worden berekend volgens ernstige normen. 
De forfaitaire vergoedingen worden gewoonlijk gestort via de payroll, dus relatief eenvoudig. 

De nieuwe verplichting zal betrekking hebben op reële bedragen die gewoonlijk niet worden 
terugbetaald via de payroll, maar die rechtstreeks worden uitbetaald aan de begunstigde en in 
de boeken worden opgenomen via verificatie. 

De exacte vermelding van de bedragen op de fiches zal in de praktijk betekenen dat er veel 
manueel zal moeten worden opgezocht in de boekhoudsystemen. 

C. Sanctie 

De bedragen blijven fiscaal aftrekbaar, maar er zal een administratieve boete opgelegd 
worden. 
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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