FICHE Nr. 281.17 WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG (1) - JAAR 2019
1. Nr. ………………...
3. Schuldenaar van de inkomsten:

2. Datum van indiensttreding:

van vertrek:

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

Geadresseerde:

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

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

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

5. Gezins-

Echt.

Kind.

Andere

Diverse 6. Burg. stand:

…………………………………………………….

7. Nr. paritaire comité:

8. Nationaal nr. of FIN of geboortedatum en -plaats:
……………………………………………………………………………………………………..

toestand

WETTELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
Betaald of toegekend bedrag in 2019 (6)
9

Uitkeringen

………………………. , . .

11

Achterstallen (7)

Uitkeringen

………………………. , . .

13

Uitkeringen

14

Negatief saldo
(3)

Achterstallen (7)

………………………. , . .

Teruggevorderd bedrag in 2019
10

15

Aan te geven positieve saldi (2)

12

281

………………………. , . .

282

………………………. , . .

………………………. , . .

Achterstallen (7)

………………………. , . .
BEDRIJFSTOESLAG VOOR PERIODES TOT 31.12.2015 (1)

Betaald of toegekend bedrag in 2019 (6)
16

Toeslag (8)

………………………. , . .

18

Achterstallen (7)

22

Aan te geven positieve saldi (2)
20

Toeslag (8)

21

Achterstallen (7)

Negatief saldo
(4)

………………………. , . .

Teruggevorderd bedrag in 2019
235
17

Toeslag (8)

………………………. , . .

19

236

………………………. , . .

………………………. , . .

………………………. , . .

Achterstallen (7)

………………………. , . .
BEDRIJFSTOESLAG VOOR PERIODES VANAF 01.01.2016 (1)

23

Toeslag (9)

………………………. , . .

25

Achterstallen (7)

Toeslag (9)

………………………. , . .

27

Toeslag (9)

Achterstallen (7)

28

Negatief saldo
(5)

………………………. , . .

Teruggevorderd bedrag in 2019
24

29

Aan te geven positieve saldi (2)

Betaald of toegekend bedrag in 2019 (6)

26

327

………………………. , . .

340

………………………. , . .

………………………. , . .

Achterstallen (7)

………………………. , . .

30. Vrijgestelde bedrijfstoeslag:

………………………… , . .

31. 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: ……………………………..

285
283
387

………………………… , . .
………………………… , . .
………………………… , . .

32. Bedrijfsvoorheffing:

286

………………………… , . .

33. Refentienr. U.I.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nr. 281.17 - 2019

(1) t.e.m. (9): 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)

Artikel 8 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling verving
de oude benaming 'voltijds brugpensioen' zoals beoogd in CAO nr. 17 door de benaming 'werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag'. De
benaming 'halftijds brugpensioen' zoals beoogd in CAO nr. 55 werd evenwel niet gewijzigd. Omwille van de leesbaarheid wordt in de fiche
281.17 evenwel enkel de benaming 'bedrijfstoeslag' gebruikt.
Bijgevolg moet onder 'bedrijfstoeslag' zowel de toeslag betaald of toegekend in toepassing van CAO nr. 17 of een gelijkaardige CAO worden
begrepen, als de aanvullende vergoeding betaald of toegekend in toepassing van CAO nr. 55 of een gelijkaardige CAO.

(2)

U moet de positieve saldi (vakken 13, 14, 20, 21, 27 en 28) in uw aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners
aangeven.

(3)

Het in vak 15 vermelde negatieve saldo moet worden afgetrokken van de positieve saldi van de werkloosheidsuitkeringen vermeld in de
vakken 13 en 14 van andere fiches 281.17 volgens onderstaande volgorde:
1. van de afzonderlijk belastbare achterstallen (vermeld in vak 14 van andere fiches)
2. van de werkloosheidsuitkeringen (vermeld in vak 13 van andere fiches).
Indien dit negatief saldo niet of slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken, vestigt u de aandacht van de taxatiedienst hierop in een bijlage
bij uw aangifte. Die dienst zal dan de passende aanrekenigen op de tijdens één of meer vorige jaren ontvangen werkloosheidsuitkeringen
doen.

(4)

Het negatief bedrag vermeld in vak 22 moet worden afgetrokken van de positieve saldi van de aan te geven bedrijfstoeslag vermeld in de
vakken 20, 21, 27 en 28 van andere fiches 281.17 volgens onderstaande volgorde:
1. van de afzonderlijk belastbare achterstallen voor periodes tot 31.12.2015 (vermeld in vak 21 van andere fiches)
2. van de bedrijfstoeslag voor periodes tot 31.12.2015 (vermeld in vak 20 van andere fiches)
3. van de afzonderlijk belastbare achterstallen voor periodes vanaf 01.01.2016 (vermeld in vak 28 van andere fiches)
4. van de bedrijfstoeslag voor periodes vanaf 01.01.2016 (vermeld in vak 27 van andere fiches).
Indien dit negatief saldo niet of slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken, 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 bedrijfstoeslag doen.

(5)

Het negatief bedrag vermeld in vak 29 moet worden afgetrokken van de positieve saldi van de aan te geven bedrijfstoeslag vermeld in de
vakken 20, 21, 27 en 28 van andere fiches 281.17 volgens onderstaande volgorde:
1. van de afzonderlijk belastbare achterstallen voor periodes vanaf 01.01.2016 (vermeld in vak 28 van andere fiches)
2. van de bedrijfstoeslag voor periodes vanaf 01.01.2016 (vermeld in vak 27 van andere fiches)
3. van de afzonderlijk belastbare achterstallen voor periodes tot 31.12.2015 (vermeld in vak 21 van andere fiches)
4. van de bedrijfstoeslag voor periodes tot 31.12.2015 (vermeld in vak 20 van andere fiches).
Indien dit negatief saldo niet of slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken, 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 bedrijfstoeslag doen.

(6)

Bruto bedrag verminderd met de aftrekbare sociale bijdragen.

(7)

Afzonderlijk belastbaar inkomen.

(8)

Hier wordt enkel de bedrijfstoeslag bedoeld die betrekking heeft op periodes tot 31.12.2015 en die is betaald of toegekend of teruggevorderd
in 2019, en die geen afzonderlijk belastbare achterstal is.

(9)

Hier wordt enkel de bedrijfstoeslag bedoeld die betrekking heeft op periodes vanaf 01.01.2016 en die is betaald of toegekend of
teruggevorderd in 2019, en die geen afzonderlijk belastbare achterstal is.

Nr. 281.17

