FICHE Nr. 281.16 WETTELIJKE VERGOEDINGEN WEGENS BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID - 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:
……………………………………………………………………………………………………..

9. BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte (1):
a) Uitkeringen, toelagen of renten (2) (3):

217

………………………… , . .

b) Afzonderlijk belastbare achterstallen (2) (3):

224

………………………… , . .

c) Omzettingsrente van als renten geldende kapitalen (3) (4):

226

………………………… , . .

- Datum van betaling of toekenning van de kapitalen: ……………………………………...
- Bedrag (2) dat als berekeningsgrondslag van de omzettingsrente gediend heeft:

10. BEDRIJFSVOORHEFFING:

………………………… , . .

225

………………………… , . .

11. PERCENTAGE BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID: ………….. %

12. DATUM VAN PENSIONERING (5): . . / . . / . . . .

13. Nr. van het contract: …………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

Nr. 281.16 - 2019

(1) t.e.m. (5): 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)

Enkel de wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval of
beroepsziekte moeten op deze fiche worden vermeld.

(2)

Bedrag van de vergoedingen, toelagen, renten en kapitalen, verminderd met de aftrekbare sociale bijdragen.

(3)

Bedrag van de vergoedingen, toelagen en renten na toepassing van de vrijstelling (zie ook verwijzing 5).

(4)

Indien u een kapitaal hebt ontvangen waarvan het bedrag in vak 9, c), tweede gedachtestreep van deze fiche
voorkomt, moet u deze fiche bewaren omdat u het bedrag van de omzettingsrente die tegenover de code 226 is
vermeld in principe moet aangeven gedurende 13 opeenvolgende belastbare tijdperken.
In de volgende gevallen moet u die omzettingsrente echter niet aangeven:
− indien u geen inkomensverlies hebt geleden ingevolge uw arbeidsongeval of beroepsziekte
− voor de belastbare tijdperken waarvoor u gedurende het volledige belastbare tijdperk een rust- of
overlevingspensioen of een overgangsuitkering hebt ontvangen
− indien u op 1 januari van het belastbare tijdperk de leeftijd van 66 jaar hebt bereikt.

(5)

Indien deze rubriek is ingevuld, mogen in vak 9 enkel de vergoedingen worden vermeld die betrekking hebben op
de periode vóór deze datum.
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