FICHE Nr. 281.13 WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN - JAAR 2019
1. Nr. ………………...
3. Schuldenaar van de inkomsten:

2. Datum van indiensttreding: ………………………

van vertrek: ………………………

NN of ON: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Afzender:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………
………………………………………….
NN of ON: …….……….………………..……………..…

Geadresseerde:
……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………….

5. Gezins-

Echt.

Kind.

Andere

…………………………………………………….

Diverse 6. Burg. stand:

toestand

7. Nr. paritair comité:

8. Nationaal nr. of FIN of geboortedatum en –plaats:
……………………………………………………………………………………………………..
BEDRAG
Aan te geven positieve saldi
Aard

Uitkeringen

Afzonderlijk
belastbare
achterstallen

9
a) Werkloosheid
zonder
anciënniteitstoeslag

Dagen: ……….

Betaald of
toegekend
bedrag in 2019

Uitkeringen

13

17

Negatieve
saldi (1)

19

21

………………. , . .

..……………. , . .

20

22

………………. , . . ………………. , . .
260

Teruggevorderd
bedrag
in 2019

Afzonderlijk
belastbare
achterstallen

10

………………. , . .

261

14

………………. , . . ………………. , . .
17bis
304

Uitkeringen van de maand december (Overheid) (2)

b) Werkloosheid
met
anciënniteitstoeslag

11
Betaald of
toegekend
bedrag in 2019

15

18

………………. , . . ………………. , . .
264
12

Dagen: ……….

Teruggevorderd
bedrag
in 2019

………………. , . .

………………. , . .

265

………………. , . . ………………. , . .

285
283

………………………… , . .
………………………… , . .

387

………………………… , . .

286

………………………… , . .

16

………………. , . . ………………. , . .

23. Inhoudingen voor aanvullend pensioen:
a) Gewone bijdragen en premies:
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting:
Kas: ................................................................................................................................................
c) Bijdragen en premies voor het vrijwillig aanvullend pensioen voor werknemers:
Kas: ................................................................................................................................................
24. Bedrijfsvoorheffing:
25. Tussenkomst in de verplaatsingskosten van werkzoekenden voor verplichte opleidingen:

………………………… , . .

26. Referentienr. U.I.: ...................................................................................................................................................................................................................
Nr. 281.13 - 2019

(1) en (2): Zie verwijzingen op de keerzijde.

Federale Overheidsdienst
FINANCIEN
——————————
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT
——————————
Model van fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92
—————————–
BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERKRIJGERS VAN DE INKOMSTEN
In uw eigen belang wordt u aangeraden deze fiche te bewaren. Zij moet niet bij de aangifte in
de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners worden gevoegd.

VERWIJZINGEN
(1)

U moet de positieve saldi (vakken 17 tot 20) in uw aangifte in de personenbelasting of in de belasting van nietinwoners aangeven.
De in vakken 21 en 22 vermelde negatieve saldi moeten daarentegen in mindering worden gebracht van de
werkloosheidsuitkeringen die eventueel tijdens hetzelfde jaar zijn ontvangen en die op andere fiches 281.13 zijn
vermeld. Die vermindering moet in eerste instantie gebeuren op de afzonderlijk belastbare achterstallen (vermeld
in vakken 19 en 20 van die andere fiches), vervolgens op de uitkeringen van de maand december (vermeld in vak
17bis van die andere fiches) en ten slotte op de uitkeringen (vermeld in vakken 17 en 18 van die andere fiches).
Indien die negatieve saldi niet of slechts gedeeltelijk in mindering kunnen worden gebracht, vestigt u de aandacht
van de taxatiedienst hierop in een bijlage bij uw aangifte. Die dienst zal dan de passende aanrekeningen op de
tijdens één of meer vorige jaren ontvangen gelijkaardige uitkeringen doen.

(2)

Worden hier uitsluitend beoogd, de extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen van de maand december die voor de
eerste keer betaald of toegekend worden door een overheid in de loop van de maand december 2019 in plaats
van in januari 2020, als gevolg van een beslissing van die overheid om vanaf dan de extrawettelijke
werkloosheidsuitkeringen van de maand december te betalen of toe te kennen in de maand december in plaats
van in januari van het daaropvolgende jaar.

Nr. 281.13

