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Geadresseerden Aan de directies van de federale politie 

Aan de zones van de lokale politie  

ONDERWERP Fiscale fiche 281.10 (inkomstenjaar 2018) – Foutieve bedragen hernomen in 
rubriek 17a) « Bijdragen in de reiskosten – Openbaar gemeenschappelijk 
vervoer” – Rechtzettende fiscale fiches 281.10 

  
Referenties Bericht aan de werkgevers en andere belastingplichtigen die onderworpen zijn aan 

de bedrijfsvoorheffing – inkomsten 2018, FOD Financiën – AFER  
 

 
 
 

1. Ratione personae 
 
Deze nota is bestemd voor de personeelsdiensten van de lokale politiezones en voor de personeelsdiensten 
van de federale politiediensten en -eenheden.  
 
Om er zeker van te zijn dat de personeelsleden van de geïntegreerde politie een correcte aangifte van hun 
personenbelasting doen, verzoeken wij u vriendelijk om de inhoud van deze nota over te maken aan de 
personeelsleden van uw zone/directie.  
 
Wij willen ook aandringen op een maximale verspreiding van deze nota. 
 
 

2. Ratione materiae 
  
De fiscale fiches 281.10 met betrekking tot het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) werden op 10 april ter 
beschikking gesteld van de personeelsleden via Portal (Mijn persoonlijke gegevens) en MyMinFin (Ontvangen 
documenten over uw dossier).  
Ingevolge een informaticaprobleem blijkt echter dat de bedragen van de tussenkomst van de werkgever in de 
kosten van het openbaar vervoer overeenstemmen met de bedragen voor 2017 in plaats van deze van 2018. 
Met andere woorden, het bedrag vermeld onder code 254 (rubriek "Bijdragen in de reiskosten") is niet correct.  
 
Om deze reden zal het SSGPI overgaan tot de opmaak van rechtzettende fiscale fiches 281.10 voor het 
inkomstenjaar 2018 waarop de correcte bedragen inzake het openbaar gemeenschappelijk vervoer zullen 
hernomen worden.  
 
Zodra deze rechtzettende fiscale fiches beschikbaar zijn op MyMinFin en Portal, zullen wij dit communiceren. 
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3. In het kort… 
 
De bedragen van de tussenkomst van de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer die op de fiscale 
fiches 281.10 (rubriek 17 a) met betrekking tot het inkomstenjaar 2018 worden vermeld, zijn niet correct.  
 
De fiches zullen zo snel mogelijk worden gecorrigeerd en beschikbaar worden gesteld op MyMinFin en Portal. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde satelliet van het 
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (voor de lokale politie) of via het callcenter Polsupport op het nummer 
0800/99 271 (voor de federale politie). 
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