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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN
UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE DOCUMENTEN
Als schuldenaar van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten moet u vóór 1 maart
2020 via Belcotax-on-web de fiches indienen voor de inkomsten die u heeft betaald of toegekend tijdens het jaar 2019, zelfs indien u anders dan per kalenderjaar boekhoudt.
U moet vóór 1 maart aan iedere verkrijger van de inkomsten een afschrift van de fiche
overhandigen om deze laatste in staat te stellen zijn aangifte in de personenbelasting
of in de belasting van niet-inwoners in te vullen1.
Het staat u daarbij vrij om dit afschrift via een drager naar eigen keuze te bezorgen,
eventueel via e-mail of via de post. Ingeval u de fiche uitsluitend via e-mail verstuurt, is
het aangewezen dit enkel te doen mits voorafgaand akkoord van de verkrijger van de
inkomsten.
------------------------------------BELCOTAX
Als werkgever en schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing moet u de fiches indienen via de
toepassing Belcotax-on-web2.
Afwijkingen op die regel moet u aanvragen bij het ter zake bevoegde documentatiecentrum
bedrijfsvoorheffing. Deze worden slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.
Inlichtingen inzake Belcotax-on-web kan u verkrijgen bij het Contactcenter van de FOD Financiën op het nr. 0257 257 57 of op www.belcotaxonweb.be.
------------------------------------MODEL VAN DE FICHE 281.18
U kan zonder voorafgaande toestemming uw eigen model van fiche ontwerpen, op voorwaarde dat dit dezelfde elementen bevat als het officiële model.
U mag dit beperken tot die rubrieken of vakken waarin gegevens (bedragen of informatie) zijn
vermeld.
Respecteer daarbij wel de nummering van de vakken, de benamingen en de codes van
het officiële model, evenals de verwijzingen met betrekking tot de op uw model gebruikte gegevens.
De fiches 281 kan u in pdf-formaat gratis downloaden op www.financien.belgium.be > experten & partners > sociale secretariaten en schuldenaars van inkomsten > bericht aan schuldenaars.
-------------------------------------

1
2

Artikel 93, KB/WIB 92.
Artikel 92, KB/WIB 92.
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GEEN BEDRIJFSVOORHEFFING
U moet de fiches in alle gevallen opmaken waarin de bedrijfsvoorheffing in beginsel verschuldigd is3, zelfs indien de erin bedoelde inkomsten niet werkelijk aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen werden wegens hun te gering bruto belastbaar bedrag of wegens een bijzondere
afwijking bepaald in de toepassingsregels opgenomen in bijlage III, KB/WIB 92.
------------------------------------INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
De inkomsten die u betaald heeft aan een inwoner van een staat waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft afgesloten, moet u hoe dan ook, naar
hun aard op een overeenkomstige individuele fiche vermelden. De gegevens die in dergelijke
fiches zijn opgenomen kunnen aan de betrokken buitenlandse administraties worden overgemaakt.
De bewijsstukken die de verkrijgers van vrijgestelde inkomsten aan u hebben moeten overhandigen om de inhouding van de bedrijfsvoorheffing te vermijden, moet u ter beschikking
van de administratie houden.
Die bewijsstukken omvatten eveneens een precieze verwijzing naar de overeenkomst tot het
vermijden van dubbele belasting en naar de bepaling(en) daarvan, ingeroepen om de vrijstelling te verantwoorden.
Het gaat vaak om een attest opgesteld door de belastingadministratie van de woonstaat waaruit moet blijken:
•
dat de verkrijger van de inkomsten een inwoner is van die staat in de zin van de overeenkomst;
•
en dat, naargelang de tekst van de overeenkomst, die inkomsten (met inbegrip van
de inkomsten van Belgische oorsprong) in de betrokken staat hetzij belastbaar zijn, hetzij belast zullen worden, hetzij daadwerkelijk belast zullen worden;
•
en dat de buitenlandse belasting op die inkomsten uitdrukkelijk beoogd is in de overeenkomst;
•
en dat voldaan is aan eventueel andere voorwaarden
------------------------------------ALGEMENE INFORMATIE
Vermeld vervangingsinkomsten naargelang hun aard op een fiche:
•

281.12 (ziekte- en invaliditeitsuitkeringen)
o

•

281.13 (werkloosheidsuitkeringen)
o

3

Uitkeringen ter uitvoering van de wetgeving betreffende de verzekering tegen
ziekte en invaliditeit, betaald door de werkgever in zijn hoedanigheid van verzekeraar.

Extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald door de werkgever.

Artikel 87, KB/WIB 92.
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•

281.14 (verzekeringsinstellingen)
o

•

281.16 (blijvende arbeidsongeschiktheid)
o

•

Vergoedingen, toelagen, of renten verschuldigd tot uitvoering van de wetgeving betreffende de schadevergoedingen voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg van en naar het werk of voor beroepsziekten, betaald door
de werkgever in zijn hoedanigheid van tussenpersoon tussen de verzekeringsinstelling en de verkrijger of als verzekeraar.

Wettelijke vergoedingen, toelagen of renten wegens blijvende ongeschiktheid,
verschuldigd tot uitvoering van de wetgeving betreffende de schadevergoedingen voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg van en naar het werk
of voor beroepsziekten.

281.17 (werkloosheid met bedrijfstoeslag)
o
o

Bedrijfstoeslag, toegekend in het kader van voltijdse werkloosheid met bedrijfstoeslag (cao nr. 17 of gelijkaardig).
Aanvullende vergoedingen, toegekend in het kader van halftijds brugpensioen
(cao nr. 55 of gelijkaardig).
-------------------------------------

BIJKOMENDE INFORMATIE
De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige gegevensbank Fisconetplus gratis
ter beschikking.
Fisconetplus bevat informatie over diverse fiscale materies (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw, successierechten, registratierechten, …) en over aanverwante niet-fiscale materies (burgerlijk recht, …).
www.fisconetplus.be
U kan de artikels van het WIB 92, het KB/WIB 92 en de ComIB 92 waar dit bericht naar
verwijst op voormelde site raadplegen.
-------------------------------------
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FICHE 281.18
Hoofding
JAAR
Dit is het jaar van de betaling of toekenning van de inkomsten.
-------------------------------------

Vak 1
NR.
Nummer de fiches doorlopend (zie ook de brochure Belcotax die beschikbaar is op www.belcotaxonweb.be). Maak geen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse geadresseerden.
-------------------------------------

Vak 3
SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN
Wie is de schuldenaar van de inkomsten?
Dat is diegene die de inkomsten heeft betaald of toegekend. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon of enigerlei vereniging zijn.
Identificatie
Vermeld hier de volledige identiteit van de schuldenaar, d.w.z. de naam of benaming,
straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente.
Vermeld de naam van de gemeente volledig.
NN of ON
Vermeld hier het nationaal nummer of het ondernemingsnummer van de schuldenaar
van de inkomsten.
-------------------------------------

Vak 4
AFZENDER
Wie is de afzender?
Dat is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die, of het sociaal secretariaat dat de fiche heeft opgesteld.
Identificatie
Vermeld hier de volledige identiteit van de afzender, d.w.z. de naam of benaming,
straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente.
Vermeld de naam van de gemeente volledig.
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Doel
In geval van niet-uitreiking worden de fiches aan de afzender teruggezonden. Dit is niet
noodzakelijk de schuldenaar van de inkomsten.
NN of ON
Vermeld hier het nationaal nummer of het ondernemingsnummer van de afzender.
------------------------------------GEADRESSEERDE
Wie is de geadresseerde?
Dat is diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen.
Dit is steeds een natuurlijk persoon.
Identificatie
Vermeld hier de volledige identiteit van de geadresseerde, d.w.z. de naam en voornamen, straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente.
Vermeld steeds de eerste voornaam volledig. De andere voornamen mag u beperken
tot de initialen.
Vermeld de naam van de gemeente volledig.
Adres
Indien de verkrijger van de inkomsten:
• gedomicilieerd is in België:
vermeld dan hier zijn laatst gekende adres;
• niet gedomicilieerd is in België:
vermeld dan hier het volledige buitenlandse adres, evenals het land;
• een personeelslid is van een Belgische privé-onderneming en tewerkgesteld
is in een land buiten Europa waarmee België geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten:
vermeld dan hier het adres in België waar hij verbleef op datum van het vertrek
naar het buitenland.
Buitenlandse kaderleden
Indien de fiche is opgesteld op naam van een buitenlands kaderlid of vorser (zie bijlage
3), breng dan de vermelding ‘EX’ aan na de aanduiding van de gemeente.
-------------------------------------

Vak 5
GEZINSTOESTAND
Algemene regel
Houd rekening met de gezinstoestand van de verkrijger van de inkomsten op 1 januari
2020.
Uitzondering
Als u de gezinstoestand van de verkrijger op 1 januari 2020 niet kent, houd dan rekening met de laatste door u gekende gezinstoestand van vóór die datum.
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Als de Algemene Administratie van de Fiscaliteit u de gezinstoestand meedeelde, dan
moet u rekening houden met deze toestand, eventueel aangepast aan de na die mededeling ingetreden wijzigingen.
Buitenlandse verkrijgers van de inkomsten
Als het gezin van de verkrijger van de inkomsten:
• in België of in de Europese Economische Ruimte verblijft:
houd dan rekening met de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner en
met alle kinderen en andere personen ten laste;
• buiten de Europese Economische Ruimte verblijft:
houd dan rekening met de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner en
enkel met die kinderen waarvoor Belgische kinderbijslag wordt uitbetaald in het
land van herkomst van de werknemer.
------------------------------------GEZINSTOESTAND (ECHT.)
De verkrijger van de inkomsten is alleenstaande
Vermeld hier het cijfer ‘0’.
De verkrijger van de inkomsten is gehuwd of wettelijk samenwonend
Als de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de verkrijger van
de inkomsten
•

persoonlijke beroepsinkomsten heeft:
vermeld dan hier het cijfer ‘1’;

•

geen beroepsinkomsten heeft:
vermeld dan hier het cijfer ‘2’;

•

enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten verkrijgt ≤138 euro
netto per maand:
vermeld dan hier het cijfer ‘2’;

•

enkel persoonlijke beroepsinkomsten verkrijgt, andere dan pensioenen, renten of
ermee gelijkgestelde inkomsten ≤230 euro netto per maand:
vermeld dan hier het cijfer ‘3’;

•

enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten verkrijgt tussen 138
euro en 459 euro netto per maand:
vermeld dan hier het cijfer ‘3’.
-------------------------------------

GEZINSTOESTAND (KIND)
Kinderen (Kind)
Vermeld hier het aantal kinderen ten laste van de verkrijger van de inkomsten.
Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee kinderen ten laste.
-------------------------------------
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GEZINSTOESTAND (ANDERE)
Andere
Vermeld hier het aantal personen ten laste van de verkrijger van de inkomsten, andere
dan de echtgenoot en de kinderen.
Een zwaar gehandicapt persoon ten laste telt voor twee personen ten laste.
Meer informatie omtrent kinderen en andere personen ten laste, evenals de grensbedragen
inzake de netto bestaansmiddelen vindt u op
www.financien.belgium.be > particulieren > gezin > personen ten laste.
------------------------------------GEZINSTOESTAND (DIVERSE)
Diverse
Vermeld hier de letter ‘X’ als de verkrijger van de inkomsten:
• ofwel een niet hertrouwde weduwnaar of weduwe is met één of meer kinderen ten
laste;
• ofwel een ongehuwde vader of moeder is met één of meer kinderen ten laste.
------------------------------------HANDICAP
Gezinstoestand (Echt.)
Vermeld de letter ‘H’, zoals in het onderstaande voorbeeld, als de echtgenoot of de

wettelijk samenwonende partner van de verkrijger van de inkomsten een gehandicapt
persoon is.
GezinsToestand

Echt.

Kind.

Andere

Diverse

H
Gezinstoestand (Diverse)
Vermeld de letter ‘H’, zoals in het onderstaande voorbeeld, als de verkrijger van de
inkomsten een gehandicapt persoon is.
GezinsToestand

Echt.

Kind.

Andere

Diverse
H

Meer informatie omtrent gehandicapte kinderen en andere personen ten laste vindt u op
www.financien.belgium.be > particulieren > gezin > gehandicapte > gehandicapte kinderen
en gehandicapte personen ten laste.
-------------------------------------

Vak 6
BURGERLIJKE STAND
Algemene regel
Houd rekening met de burgerlijke stand van de verkrijger van de inkomsten op 1 januari
2020.
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Als de burgerlijke stand op 1 januari 2020 niet gekend is, houd dan rekening met de
laatste door u gekende burgerlijke stand van vóór die datum.
Vermeldingen
De verkrijger van de inkomsten is:
alleenstaande .................................................. vermeld dan hier de letter ‘O’;
gehuwd of wettelijk samenwonende ................ vermeld dan hier de letter ‘G’;
weduwnaar of weduwe .................................... vermeld dan hier de letter ‘W’;
uit de echt gescheiden..................................... vermeld dan hier de letter ‘E’;
gescheiden van tafel en bed ............................ vermeld dan hier de letter ‘E’;
feitelijk gescheiden .......................................... vermeld dan hier de letter ‘S’.
-------------------------------------

Vak 7
NR. PARITAIR COMITE
Paritair comité
Vermeld hier het volgnummer waaronder het paritair comité, bevoegd voor de verkrijger
van de inkomsten op wiens naam de fiche is opgesteld, voorkomt in de lijst van de
paritaire comités.
Wie stelt de lijst van de paritaire comités op?
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
-------------------------------------

Vak 8
NATIONAAL NR. OF FIN OF GEBOORTEDATUM EN –PLAATS
De verkrijger van de inkomsten is gedomicilieerd in België
Vermeld dan hier:
• zijn inschrijvingsnummer in het rijksregister van de natuurlijke personen;
• bij gebrek hieraan, de geboortedatum, evenals de geboorteplaats zoals vermeld
op officiële documenten (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, enz.).
De verkrijger van de inkomsten is niet gedomicilieerd in België
Vermeld dan hier:
• het Kruispuntbanknummer4 of het FIN toegekend door de EU-landen aan hun onderdanen;
• bij gebrek hieraan, de geboortedatum, evenals de geboorteplaats zoals vermeld
op officiële documenten (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, enz.).
Waar vindt u het FIN?
U vindt meer informatie over de documenten waarin het FIN opgenomen is en voorbeeldafbeeldingen op de website van de Europese Commissie op het adres:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
------------------------------------4

Eveneens het ‘bisnummer’ genoemd: het betreft het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in
het Rijksregister van de natuurlijke personen, dat door de Kruispuntbank in toepassing van artikel 4 van de wet van 15.01.1990 (BS
22.02.1990) wordt toegekend.
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Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in het bericht 281.18 enkel de benaming ‘bedrijfstoeslag’.
Met ‘bedrijfstoeslag’ bedoelen we bijgevolg zowel de toeslagen betaald of toegekend in toepassing van cao nr. 17 of een gelijkaardige cao, als de aanvullende vergoedingen betaald of
toegekend in toepassing van cao nr. 55 of een gelijkaardige cao.
U vindt de teksten van de cao’s nr. 17 en 55 op de site van de Nationale Arbeidsraad:
www.cnt-nar.be.

Vak 9
AANVULLENDE VERGOEDINGEN BETAALD OF TOEGEKEND DOOR EEN GEWEZEN WERKGEVER
KRACHTENS EEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OF EEN INDIVIDUELE OVEREENKOMST

Met een clausule van doorbetaling bij werkhervatting
1.

Verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag
Belastbare vergoedingen
Bedoelde vergoedingen
Het betreft de aanvullende vergoedingen betaald of toegekend in 2019 door een
gewezen werkgever, fonds voor bestaanszekerheid of het Fonds voor sluiting van
ondernemingen (hierna ‘gewezen werkgever’)
• bovenop de vergoedingen betaald of toegekend in het kader van een stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag aan een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt,
en
• voor zover de verplichting van de gewezen werkgever tot doorbetaling van die
vergoedingen na werkhervatting expliciet is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een individuele overeenkomst die voorziet in de uitbetaling van de aanvullende vergoeding.
Gewone vergoedingen
• Voor periodes tot 31.12.2015 (≠ afzonderlijk belastbare achterstallen)
(code 319)
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de aanvullende
vergoedingen ten laste van de gewezen werkgever betaald of toegekend in
2019 bovenop de vergoedingen, toegekend in het kader van een stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag, die uitsluitend betrekking hebben op een periode tot 31.12.2015 en in geen geval afzonderlijk belastbare achterstallen
zijn.
Vermeld de aanvullende vergoedingen die betrekking hebben op een periode tot 31.12.2015 en die normaal hadden moeten worden betaald of
toegekend voor 01.01.2019, maar die door toedoen van de overheid of
wegens het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en de verkrijger pas in 2019 werden betaald of toegekend, tegenover de code 324.
•

Voor periodes vanaf 01.01.2016 (≠ afzonderlijk belastbare achterstallen)
(code 321)
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de aanvullende
vergoedingen ten laste van de gewezen werkgever betaald of toegekend in
2019 bovenop de vergoedingen toegekend in het kader van een stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag, die betrekking hebben op een periode
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vanaf 01.01.2016 in de loop waarvan de verkrijger van die aanvullende vergoeding het werk niet heeft hervat bij een andere werkgever of als zelfstandige.
Vermeld de in 2019 betaalde of toegekende aanvullende vergoedingen die
betrekking hebben op een periode vanaf 01.01.2016 in de loop waarvan
de verkrijger van de vergoedingen het werk heeft hervat bij een andere
werkgever of als zelfstandige in vak 9 – vrijgestelde vergoedingen. Dergelijke vergoedingen zijn vrijgesteld van personenbelasting.
Vermeld de aanvullende vergoedingen die betrekking hebben op een periode vanaf 01.01.2016 in de loop waarvan de verkrijger van de aanvullende vergoedingen het werk niet hervat heeft bij een andere werkgever
of als zelfstandige en die normaal hadden moeten worden betaald of toegekend vóór 01.01.2019, maar die door toedoen van de overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en de verkrijger
pas in 2019 werden betaald of toegekend, tegenover de code 339.
Niet bedoelde inkomsten
• Vermeld de aanvullende vergoedingen die bovenop een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag zijn verkregen door een gewezen werknemer
die de leeftijd van 50 jaar nog niet heeft bereikt tegenover de code 271.
•

Vermeld alle vergoedingen toegekend in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op een fiche 281.17, met name:
o de wettelijke werkloosheidsuitkeringen ten laste van de uitbetalende instellingen, toegekend in het kader van een stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag;
o de bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever of van een fonds voor bestaanszekerheid:
 toegekend in het kader van een stelsel van voltijdse werkloosheid met
bedrijfstoeslag (cao nr. 17 of gelijkaardige sectorale of bedrijfs-cao);
 toegekend in het kader van een stelsel van de halftijdse werkloosheid
met bedrijfstoeslag (cao nr. 55 of gelijkaardige sectorale of bedrijfscao) aan werknemers die op 31 december 2011 reeds van de regeling
genoten of vóór 28 november 2011 een akkoord gesloten hebben met
hun werkgever om hun arbeidsprestaties te halveren in het kader van
het halftijds brugpensioen en voor zover dat halftijds brugpensioen is
ingegaan vóór 1 april 2012;

•

Vermeld de aanvullende vergoedingen bovenop een werkloosheidsuitkering
met bedrijfstoeslag die als een eenmalig kapitaal worden uitgekeerd, in vak
10, c tegenover de code 308 van de fiche 281.10 (opzeggingsvergoedingen).

Vergoedingen van de maand december (Overheid) (code 322)
Vermeld hier uitsluitend de vergoedingen 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 voortaan de vergoedingen van de maand december
te betalen of toe te kennen in de maand december in plaats van in januari van het
daaropvolgende jaar.
Het betreft de werkgevers van de openbare sector5, waaronder ook de autonome
overheidsbedrijven, evenals een aantal overheden die niet in het KB van
30.03.1984 zijn opgenomen (o.m. gemeentelijke overheden).

5

Koninklijk besluit nr. 279 van 30.03.1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden
van de openbare sector (BS 06.04.1984).
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Afzonderlijk belastbare achterstallen
Voor periodes tot 31.12.2015 (code 324)
Vermeld hier het bruto belastbare bedrag (zie bijlage 1) van de aanvullende
vergoedingen die betrekking hebben op een periode tot 31.12.2015 en die de
gewezen werkgever had moeten betalen of toekennen voor 01.01.2019, maar
die door toedoen van de overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en de verkrijger slechts in 2019 werden betaald of toegekend.
Voor periodes vanaf 01.01.2016 (code 339)
Vermeld hier het bruto belastbare bedrag (zie bijlage 1) van de aanvullende
vergoedingen ten laste van de gewezen werkgever, betaald of toegekend in
2019, die betrekking hebben op een periode vanaf 01.01.2016 in de loop waarvan de verkrijger van de aanvullende vergoedingen het werk niet hervat heeft
bij een andere werkgever of als zelfstandige, maar die door toedoen van de
overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en de
verkrijger slechts in 2019 werden betaald of toegekend.
Opmerking:
De vergoedingen van de maand december die betrekking hebben op
een periode vanaf 01.01.2016 en die een overheid voor de eerste keer
had moeten betalen of toekennen in december 2018 als gevolg van
een beslissing van die overheid om vanaf dan de aanvullende vergoedingen van de maand december te betalen of toe te kennen in december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar, maar die
door toedoen van die overheid of wegens het bestaan van een geschil
tussen de schuldenaar en de verkrijger pas in 2019 werden betaald of
toegekend, worden beschouwd als afzonderlijk belastbare achterstallen. Vermeld die vergoedingen tegenover de code 339.
Vermeld achterstallen van hierboven bedoelde aanvullende vergoedingen die betrekking hebben op een periode vanaf 01.01.2016 in de
loop waarvan de verkrijger van de aanvullende vergoedingen het
werk heeft hervat bij een andere werkgever of als zelfstandige, in
vak 9 – vrijgestelde vergoedingen. Dergelijke vergoedingen zijn van
personenbelasting vrijgesteld.
Vrijgestelde vergoedingen
Vermeld hier het bedrag van de aanvullende vergoedingen die een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, in 2019 bovenop een stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag heeft verkregen
• voor periodes van werkhervatting vanaf 01.01.2016
• en voor zover de verplichting van de gewezen werkgever tot doorbetaling van
die vergoeding na werkhervatting expliciet is opgenomen in een collectieve
arbeidsovereenkomst of in een individuele overeenkomst die voorziet in de uitbetaling van de aanvullende vergoeding.
Indien de collectieve arbeidsovereenkomst of de individuele overeenkomst
niet expliciet bepaalt dat de vergoeding moet worden doorbetaald ingeval van
werkhervatting, dan geldt de vrijstelling niet en moet het bedrag worden vermeld in vak 9, b) ‘zonder clausule van doorbetaling’.
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2. Verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen die u als volledig werkloze hebt
verkregen of had kunnen verkrijgen als u het werk niet had hervat:
Gewone vergoedingen (code 292)
Dit zijn de aanvullende vergoedingen betaald of toegekend in 2019 aan een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en die werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze verkrijgt of zou kunnen verkrijgen als hij het werk niet
hervat had bij een andere werkgever of als zelfstandige, voor zover
• de verplichting van de gewezen werkgever tot doorbetaling van die vergoedingen na werkhervatting expliciet is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een individuele overeenkomst die voorziet in de uitbetaling van
de aanvullende vergoeding
en
• deze overeenkomst geen sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is die afgesloten werd vóór 30 september 2005 of geen sectorale overeenkomst is die
een dergelijke overeenkomst zonder onderbreking verlengt.
Niet bedoelde inkomsten
• Hierboven vermelde aanvullende vergoedingen bovenop wettelijke werkloosheidsuitkeringen voor zover de uitbetaling er van gebeurt krachtens een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst die vóór 30 september 2005 werd afgesloten of een sectorale overeenkomst is die een dergelijke overeenkomst
zonder onderbreking verlengt. Vermeld deze vergoedingen op een fiche
281.13.
• Vermeld aanvullende vergoedingen bovenop wettelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald of toegekend aan een gewezen werknemer die de leeftijd van
50 jaar niet heeft bereikt, op een fiche 281.13.
• Vermeld aanvullende vergoedingen bovenop wettelijke werkloosheidsuitkeringen betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen (tijdelijke schorsing van de
arbeidsovereenkomst) op een fiche 281.13.
• Vermeld aanvullende vergoedingen bovenop onderbrekingsuitkeringen betaald of toegekend aan werknemers die hun arbeidsprestaties volledig schorsen in het kader van een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking in vak 10, c
tegenover de code 271.
• Vermeld aanvullende vergoedingen bovenop werkloosheidsuitkeringen die als
een eenmalig kapitaal worden uitgekeerd, in vak 10, c tegenover de code
308 van de fiche 281.10 (opzeggingsvergoedingen).
Vergoedingen van de maand december (Overheid) (code 300)
Vermeld hier uitsluitend de vergoedingen van de maand december die een overheid voor de eerste keer betaalde of toekende in de maand december 2019 in
plaats van in januari 2020, als gevolg van een beslissing van die overheid om
voortaan de vergoedingen van de maand december te betalen of toe te kennen in
de maand december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar.
Het betreft de werkgevers van de openbare sector6, waaronder ook de autonome
overheidsbedrijven, evenals een aantal overheden die niet in het KB van
30.03.1984 zijn opgenomen (o.m. gemeentelijke overheden).
Afzonderlijk belastbare achterstallen (code 293)
Vermeld hier het totale bedrag van de aanvullende vergoedingen die een gewezen
werkgever betaalde of toekende krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst of
individuele overeenkomst met clausule van doorbetaling bij werkhervatting en die
betrekking hebben op één of meer jaren die 2019 voorafgaan en die normaal tijdens
die jaren hadden moeten betaald of toegekend zijn, maar die door toedoen van de
6

Koninklijk besluit nr. 279 van 30.03.1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden
van de openbare sector (BS 06.04.1984).
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overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en de verkrijger slechts in 2019 werden betaald of toegekend.
Opmerking:
Ook de hierboven bedoelde vergoedingen van de maand december die een
overheid voor de eerste keer had moeten betalen in de maand december 2018
als gevolg van een beslissing van die overheid om vanaf dan de aanvullende
vergoedingen van de maand december te betalen of toe te kennen in december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar, maar die door toedoen van die overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en de verkrijger pas in 2019 werden betaald of toegekend, worden beschouwd als afzonderlijk belastbare achterstallen die moeten worden vermeld
tegenover de code 293.
------------------------------------Zonder clausule van doorbetaling bij werkhervatting
Gewone vergoedingen (code 294)
Dit zijn de aanvullende vergoedingen die een gewezen werkgever in 2019 betaalde
of toekende:
•

bovenop de vergoedingen betaald of toegekend in het kader van een stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag aan een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt;

of
•

aan een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en die
werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze verkrijgt of zou kunnen verkrijgen indien hij het werk niet had hervat bij een andere werkgever of als zelfstandige, voor zover de cao of de individuele overeenkomst die de betaling van
dergelijke aanvullende vergoedingen voorziet, geen sectorale cao is die werd
afgesloten vóór 30 september 2005 of een sectorale overeenkomst die een
dergelijke overeenkomst zonder onderbreking verlengt;

en
•

voor zover de verplichting van de gewezen werkgever tot doorbetaling van de
hierboven vermelde vergoedingen na werkhervatting niet expliciet is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of een individuele overeenkomst
die voorziet in de uitbetaling van die aanvullende vergoeding.

Niet bedoelde inkomsten
• Vermeld de aanvullende vergoedingen bovenop wettelijke werkloosheidsuitkeringen voor zover de uitbetaling er van gebeurt krachtens een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst die vóór 30 september 2005 werd afgesloten of een
sectorale overeenkomst is die een dergelijke overeenkomst zonder onderbreking verlengtop een fiche 281.13.
•

Vermeld aanvullende vergoedingen bovenop onderbrekingsuitkeringen betaald of toegekend aan werknemers die hun arbeidsprestaties volledig schorsen in het kader van een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking in vak 10, c
tegenover de code 271.

•

Vermeld de aanvullende vergoedingen die bovenop een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag zijn verkregen door een gewezen werknemer
die de leeftijd van 50 jaar nog niet heeft bereikt tegenover de code 271.
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•

Vermeld alle vergoedingen toegekend in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op een fiche 281.17, met name:
o de wettelijke werkloosheidsuitkeringen ten laste van de uitbetalende instellingen, toegekend in het kader van een stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag;
o de bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever of van een fonds voor bestaanszekerheid
 toegekend in het kader van een stelsel van voltijdse werkloosheid met
bedrijfstoeslag (cao nr. 17 of gelijkaardige sectorale of bedrijfs-cao);
 toegekend in het kader van een stelsel van de halftijdse werkloosheid
met bedrijfstoeslag (cao nr. 55 of gelijkaardige sectorale of bedrijfscao) aan werknemers die op 31 december 2011 reeds van de regeling
genoten of vóór 28 november 2011 een akkoord gesloten hebben met
hun werkgever om hun arbeidsprestaties te halveren in het kader van
het halftijds brugpensioen en voor zover dat halftijds brugpensioen is
ingegaan vóór 1 april 2012.

•

Vermeld de aanvullende vergoedingen bovenop wettelijke werkloosheidsuitkeringen betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen (tijdelijke schorsing van de
arbeidsovereenkomst) op een fiche 281.13.

•

Vermeld de aanvullende vergoedingen bovenop werkloosheidsuitkeringen die
u als een eenmalig kapitaal uitkeerde, in vak 10, c tegenover de code 308
van de fiche 281.10 (opzeggingsvergoedingen).

•

Vermeld de aanvullende vergoedingen bovenop wettelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald of toegekend aan een gewezen werknemer die de leeftijd van
50 jaar niet heeft bereikt op een fiche 281.13.

Vergoedingen van de maand december (Overheid) (code 301)
Vermeld hier uitsluitend de vergoedingen van de maand december die een overheid voor de eerste keer betaalde of toekende in de maand december 2019 in
plaats van in januari 2020, als gevolg van een beslissing van haar om voortaan
de vergoedingen van de maand december te betalen of toe te kennen in de maand
december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar.
Het betreft de werkgevers van de openbare sector7, waaronder ook de autonome
overheidsbedrijven, evenals een aantal overheden die niet in het KB van
30.03.1984 zijn opgenomen (o.m. gemeentelijke overheden).
Afzonderlijk belastbare achterstallen (code 295)
Vermeld hier het totale bedrag van de aanvullende vergoedingen die een gewezen
werkgever betaalde of toekende en die betrekking hebben op één of meer jaren die
2019 voorafgaan en die normaal tijdens die jaren hadden moeten betaald of toegekend zijn, maar die door toedoen van de overheid of wegens het bestaan van een
geschil tussen de schuldenaar en de verkrijger slechts in 2019 werden betaald of
toegekend.
Opmerking:
Ook de hierboven bedoelde vergoedingen van de maand december die een
overheid voor de eerste keer had moeten betalen of toekennen in de maand
december 2018 als gevolg van een beslissing van haar om vanaf dan de aanvullende vergoedingen van de maand december te betalen of toe te kennen in
december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar, maar die door
toedoen van die overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de

7

Koninklijk besluit nr. 279 van 30.03.1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden
van de openbare sector (BS 06.04.1984).
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schuldenaar en de verkrijger pas in 2019 werden betaald of toegekend, worden beschouwd als afzonderlijk belastbare achterstallen. Vermeld deze vergoedingen tegenover de code 295.
Niet ingehouden bedrijfsvoorheffing
In dergelijk geval maakt de schuldenaar van de inkomsten gebruik van de mogelijkheid om die voorheffing niet in te houden op het bruto belastbare bedrag van de
betaalde of toegekende inkomsten, maar draagt hij zelf de bedrijfsvoorheffing in de
plaats van de verkrijger van de inkomsten.
Dit betekent geenszins dat de storting van die heffing facultatief is. De schuldenaar
van de inkomsten moet de bedrijfsvoorheffing betalen in alle gevallen waarin zij
verschuldigd is.
Het bedrag van de niet ingehouden bedrijfsvoorheffing moet bovendien als een
voordeel van alle aard aan het bedrag van de belastbare inkomsten worden toegevoegd.
-------------------------------------

Vak 10
UITKERINGEN NAAR AANLEIDING VAN ZIEKTE OF INVALIDITEIT (CODE 269)
Aantal dagen
•

Indien de verkrijger van de inkomsten arbeider is:
vermeld dan hier het aantal inactiviteitsdagen in 2019, vanaf de 8ste kalenderdag
van de ongeschiktheid;

•

Indien de verkrijger van de inkomsten bediende is met een contract van bepaalde duur voor minder dan 3 maanden of zich nog bevindt in de proefperiode:
vermeld dan hier het aantal inactiviteitsdagen in 2019, vanaf de 8ste kalenderdag
van de ongeschiktheid;

•

Indien de verkrijger van de inkomsten bediende is met een contract van bepaalde duur voor minstens 3 maanden of met een contract voor onbepaalde
duur:
vermeld dan hier het aantal inactiviteitsdagen in 2019, vanaf de 31ste kalenderdag
van de ongeschiktheid.

Te vermelden bedrag
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de uitkeringen toegekend
in geval van een tijdelijke ongeschiktheid wegens een andere ziekte dan een beroepsziekte of wegens een ongeval van gemeen recht.
Bedoelde uitkeringen
•

de uitkeringen betaald door de werkgever wegens tijdelijke ongeschiktheid, aan
arbeiders en aan bedienden die zijn aangeworven voor minder dan 3 maanden of
die zich in hun proefperiode bevinden, vanaf de 8ste dag van arbeidsongeschiktheid
ingevolge een andere ziekte dan een beroepsziekte of ingevolge een ongeval van
gemeen recht;

•

de extrawettelijke vergoedingen van alle aard die door de werkgever worden toegekend als herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen, wegens een andere
ziekte dan een beroepsziekte of wegens een ongeval van gemeen recht;

•

de uitkeringen wegens tijdelijke ongeschiktheid, betaald door de werkgever aan
bedienden, aangeworven voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde duur met een looptijd van minstens 3 maanden, vanaf de 31ste dag
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arbeidsongeschiktheid, ingevolge een andere ziekte dan beroepsziekte of bij een
ongeval van gemeen recht.
Wachtgelden
•

Vermeld hier de wachtgelden of gelijkaardige vergoedingen gelijk aan 100 % van
de wedde, toegekend aan personeelsleden van openbare diensten (staatsambtenaren, statutaire ambtenaren tewerkgesteld in parastatalen, provincies en gemeenten, OCMW’s, intercommunales, enz..) wegens ernstige ziekte of ziekte van lange
duur.

•

Vermeld de wachtgelden of gelijkaardige vergoedingen gelijk aan 60 % van de
wedde, toegekend aan personeelsleden van de openbare diensten wegens ziekte,
andere dan ernstige ziekte of ziekte van lange duur op een fiche 281.12 tegenover
de code 266.

•

Vermeld de wachtgelden of gelijkaardige vergoedingen toegekend aan personeelsleden van de openbare diensten voor tijdelijke ongeschiktheid wegens redenen andere dan ernstige ziekte, invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongeval tegenover de
code 271.

Achterstallen
De vervangingsinkomsten die betrekking hebben op één of meer jaren die 2019 voorafgaan en die normaal tijdens die jaren hadden moeten betaald of toegekend zijn maar
die door toedoen van de overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de
schuldenaar en de verkrijger slechts in 2019 werden betaald of toegekend, mag u niet
hier vermelden.
Vermeld dergelijke vervangingsinkomsten tegenover de code 272.
------------------------------------UITKERINGEN NAAR AANLEIDING VAN BEROEPSZIEKTE OF ARBEIDSONGEVAL (CODE 270)
Vermeld hier enkel de extrawettelijke uitkeringen van alle aard, betaald vanaf de 31ste kalenderdag van de arbeidsongeschiktheid bij beroepsziekte of arbeidsongeval.
Aantal dagen
Vermeld hier het aantal inactiviteitsdagen vanaf de 31ste kalenderdag van de ongeschiktheid.
Te vermelden bedrag
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de extrawettelijke uitkeringen toegekend in geval van een tijdelijke ongeschiktheid wegens beroepsziekte of
arbeidsongeval.
Achterstallen
De vervangingsinkomsten die betrekking hebben op één of meer jaren die 2019 voorafgaan en die normaal tijdens die jaren hadden moeten betaald of toegekend zijn maar
die door toedoen van de overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de
schuldenaar en de verkrijger slechts in 2019 werden betaald of toegekend, mag u niet
hier vermelden.
Vermeld dergelijke vervangingsinkomsten tegenover de code 272.
------------------------------------- 21 -

UITKERINGEN NAAR AANLEIDING VAN ANDERE GEBEURTENISSEN (CODE 271)
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag van de uitkeringen toegekend in geval van een
tijdelijke ongeschiktheid voortvloeiend uit een andere gebeurtenis dan een ziekte, invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongeval.
Bedoelde uitkeringen ten laste van de werkgever
Zijn vooral bedoeld:
• de gunstige werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, d.w.z. de aanvullende
vergoedingen bovenop de werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (d.i. bovenop alle vergoedingen toegekend in het kader van een stelsel van werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag) die worden betaald of toegekend aan werklozen met bedrijfstoeslag of gewezen werklozen met bedrijfstoeslag (bv. in geval van
werkhervatting) die de leeftijd van 50 jaar nog niet hebben bereikt;
•

de uitkeringen betaald als herstel van een tijdelijke derving van beroepsinkomsten,
voortvloeiend uit een andere gebeurtenis dan ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval of
ongeval van gemeen recht, werkloosheid of werkloosheid met bedrijfstoeslag;

•

de premie toegekend aan het vast benoemd overheidspersoneel dat koos voor een
halftijdse vervroegde uittreding8;

•

de premie toegekend aan overheidspersoneel dat voltijds tewerkgesteld is in het
kader van de vierdagenweek9;

•

de premie toegekend aan vast benoemd overheidspersoneel in het kader van het
halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar10;
Vermeld het weddecomplement toegekend in het kader van het uitdovend
stelsel van de vrijwillige vierdagenweek11 nog altijd op een fiche 281.10 tegenover de code 250;

•

de aanmoedigingspremies, betaald door de werkgever in het kader van het opleidings-inschakelingsplan;

•

de ‘beëindigingsvergoedingen’ toegekend aan houders van een managementfunctie12;

•

de aanvullende vergoedingen bij onderbrekingsuitkeringen betaald of toegekend
aan werknemers die hun arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking volledig schorsen;

•

wachtgelden, wachtgeldtoelagen en gelijkaardige vergoedingen toegekend aan in
disponibiliteit gestelde personeelsleden van de overheidssector (rijksambtenaren,
ambtenaren van parastatale instellingen met een personeelsstatuut, provincies, gemeenten, OCMW's, intercommunales enz.) voor tijdelijke ongeschiktheid wegens
redenen andere dan ernstige ziekte, invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongeval;
Vermeld de wachtgelden of gelijkaardige vergoedingen gelijk aan 100 % van
de wedde, toegekend aan personeelsleden van openbare diensten (staatsambtenaren, statutaire ambtenaren tewerkgesteld in parastatalen, provincies

8
9
10
11
12

Wet van 10.04.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (BS 20.04.1995).
Wet van 19.07.2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector (BS 06.08.2012).
Wet van 19.07.2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector (BS 06.08.2012).
Wet van 10.04.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (BS 20.04.1995).
Koninklijk besluit van 29.10.2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten (BS 31.10.2001, Ed. 2) en het koninklijk besluit van 24.05.2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29.10.2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische
federale overheidsdiensten (BS 30.06.2006, Ed. 2).
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en gemeenten, OCMW’s, intercommunales enz.) wegens ernstige ziekte of
ziekte van lange duur op een fiche 281.18 tegenover de code 269;
Vermeld de wachtgelden of gelijkaardige vergoedingen gelijk aan 60 % van de
wedde, toegekend aan personeelsleden van de openbare diensten wegens
ziekte, andere dan ernstige ziekte of ziekte van lange duur op een fiche 281.12
tegenover de code 266.
Vergoedingen toegekend aan zelfstandigen
•

•
•
•
•

vergoedingen toegekend aan zelfstandigen in geval van faillissement of die zich in
de onmogelijkheid bevinden om te voldoen aan hun opeisbare of nog te vervallen
schulden, evenals aan diegenen die onafhankelijk van hun wil gedwongen worden
om hun activiteit stop te zetten13;
uitkeringen toegekend aan zelfstandigen in moeilijkheden14;
de uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om
palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner15;
de toekenning van een bedrijfsbeëindigingspremie aan bepaalde zelfstandige binnenschippers16;
de inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandige bedrijfsleiders die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein17.

Bedoelde uitkeringen ten laste van de RVA
De onderbrekingsuitkeringen betaald in het kader van:
• ouderschapsverlof;
• ‘tijdskrediet’;
• het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;
• het verlof voor pleegzorg;
• het palliatief verlof.
Andere uitkeringen
Uitkeringen toegekend in het kader van het vaderschapsverlof en de invaliditeitsuitkeringen betaald door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ).
------------------------------------VERGOEDINGEN VAN DE MAAND DECEMBER (OVERHEID) (CODE 302)
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de vergoedingen van de maand
december die een overheid voor de eerste keer betaalde of toekende in de maand december 2019 in plaats van in januari 2020, als gevolg van een beslissing van die overheid om
voortaan de vergoedingen van de maand december te betalen of toe te kennen in de maand
december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar.
Het betreft de werkgevers van de openbare sector18, waaronder ook de autonome overheidsbedrijven, evenals een aantal overheden die niet in het KB van 30.03.1984 zijn opgenomen
(o.m. gemeentelijke overheden).
13

14

15

16

17

18

Koninklijk besluit van 18.11.1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement en daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting (BS 13.12.1996), in toepassing van de artikelen 29 en 49
van de wet van 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels (BS 01.08.1996).
Koninklijke besluiten van 14.07.2009 (BS 05.08.2009) en 14.12.2009 (BS 07.01.2010) tot uitvoering van artikel 2bis, tweede lid,
derde streepje, van het koninklijk besluit van het hierboven vermelde KB van 18.11.1996.
Koninkijk besluit van 22.01.2010 houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit
stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner (BS 05.02.2010).
Koninklijk besluit van 26.01.1999 betreffende de toekenning van een subsidie van de Dienst Regulering van de Binnenvaart voor
de betaling van een bedrijfsbeëindigingspremie aan bepaalde zelfstandige binnenschippers (BS 13.02.1999).
Wet van 03.12.2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn
van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (BS 02.02.2006).
Koninklijk besluit nr. 279 van 30.03.1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden
van de openbare sector (BS 06.04.1984).
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AFZONDERLIJK BELASTBARE ACHTERSTALLEN (CODE 272)
Vermeld hier het totale bedrag van de achterstallen van uitkeringen naar aanleiding van
ziekte, invaliditeit, beroepsziekte, arbeidsongeval of een andere reden die betrekking hebben
op één of meer jaren die 2019 voorafgaan en die u normaal tijdens die jaren had moeten
betalen of toekennen, maar die door toedoen van de overheid of wegens het bestaan van
een geschil tussen de schuldenaar en de verkrijger slechts in 2019 werden betaald of toegekend.
Vermeld hier ook:

•

De uitkeringen van de maand december die een overheid voor de eerste keer had
moeten betalen of toekennen in de maand december 2018 als gevolg van een
beslissing van die overheid om vanaf dan de uitkeringen van de maand december
te betalen of toe te kennen in december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar, maar die door toedoen van die overheid of wegens het bestaan van
een geschil tussen de schuldenaar en de verkrijger pas in 2019 werden betaald of
toegekend.

•

De EGKS-vergoedingen betaald door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening ten gevolge van de herstructurering of sluiting van een onderneming na het verstrijken van
het belastbare tijdperk waarop de vergoedingen in werkelijkheid betrekking hebben.
-------------------------------------

Vak 11
INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN
Gewone bijdragen en premies (code 285)
Vermeld hier het totale bedrag van de bijdragen:
• die de werkgever verplicht en periodiek op de bovenvermelde vervangingsinkomsten heeft ingehouden als bijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom
en vroegtijdige dood, en
• die hij, buiten enige wettelijke verplichting om, definitief heeft gestort aan een levensverzekeringsmaatschappij of aan een pensioenfonds met maatschappelijke
zetel in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Dit zijn met name de bijdragen ter uitvoering van:
• ofwel een reglement van groepsverzekering dat beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door de reglementering betreffende de controle van zulke reglementen;
• ofwel een verzekeringscontract betreffende de toekenning van extrawettelijke voordelen aan werknemers bedoeld bij de reglementering inzake het rust- en overlevingspensioen der werknemers;
• ofwel het reglement van een pensioenfonds opgericht ten bate van het personeel
van de onderneming en ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) of toegelaten bij koninklijk besluit (met ingang van 1 maart 1986);
• ofwel van een pensioenreglement, een pensioenovereenkomst of een solidariteitsreglement19.
Indien een werkgever, ten laste van een werknemer, bijdragen heeft gestort voor
een groepsverzekering en voor diezelfde werknemer een fiche 281.10 én een fiche
281.18 moet aanmaken, dan moet de werkgever een opdeling maken tussen de
bedragen die effectief werden ingehouden in code 285 van fiche 281.10 en code
285 van fiche 281.18, rekening houdend met de aard van het inkomen waarop ze
werden ingehouden.
19

Wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (BS van 15.05.2003, Ed. 2, erratum 26.05.2003).
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Het totaal van de bedragen vermeld in de codes 285 op de fiches 281.10 en
281.18 kan dus nooit hoger zijn dan het totaalbedrag dat effectief werd ingehouden.
Vermeld de bijdragen en persoonlijke premies ingehouden als aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging20 niet hier, maar wel in vak 11, b tegenover de code 283.
Kas
Vermeld hier de benaming en het adres van de kas, vennootschap of instelling
waaraan de bijdragen zijn gestort.
------------------------------------Bijdragen en premies voor individuele voortzetting (code 283)
Vermeld hier het totale bedrag van de bijdragen die de nieuwe werkgever verplicht en
periodiek heeft ingehouden in het kader van een individuele voortzetting van een pensioentoezegging21.
Grens
De stortingen gedaan in het kader van de individuele voortzetting van een pensioentoezegging mogen voor het inkomstenjaar 2019 in geen geval meer bedragen
dan 2.490 euro.
Verminder dit jaarbedrag in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel22.
Vermeld hier enkel de bijdragen en premies, gestort in het kader van een overeenkomst voor individuele voortzetting, gesloten vóór 27.03.2019.
Kas
Vermeld hier de benaming en het adres van de kas, vennootschap of instelling
waaraan de bijdragen zijn gestort.
------------------------------------Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (code 387)
Vermeld hier het totale bedrag dat de werkgever ingehouden heeft op het nettoloon van
de werknemer, in het kader van een door die werknemer vrij afgesloten aanvullende
pensioenovereenkomst bij een pensioeninstelling naar zijn keuze23.
Grens
Beperk indien nodig dat bedrag tot de wettelijk voorziene grens24, verhoogd met
4,4 %25.

20

21

22

23

24

25

Artikel 33 van de wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (BS 15.05.2003, Ed. 2, erratum 26.05.2003).
Artikel 33 van de wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (BS 15.05.2003, Ed. 2, erratum 26.05.2003).
Wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (BS 15.05.2003, Ed. 2, erratum 26.05.2003).
Wet van 06.12.2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen (BS
27.12.2018).
Artikel 3, § 2, tweede lid van de wet van 06.12.2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende
diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen (BS 27.12.2018).
Zie ook circulaire nr. 2020/C/9 dd. 14.01.2020.
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Kas
Vermeld hier de benaming en het adres van de pensioeninstelling waarbij de stortingen gebeurd zijn.
-------------------------------------

Vak 12
BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 286)
Richtlijnen
Vermeld hier het totale bedrag van de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de in vakken 9 en 10 vermelde inkomsten, ongeacht of die voorheffing al dan niet werkelijk werd
ingehouden of door de werkgever werd gedragen.
De curatoren, vereffenaars of personen die gelijkaardige functies uitoefenen26, moeten
de effectief ingehouden bedrijfsvoorheffing vermelden, zelfs indien deze wegens onvoldoende actief niet aan de bevoegde ontvanger is gestort.
Bedrijfsvoorheffing vastgesteld op het totale bedrag van de normale bezoldiging
en de vervangingsinkomsten
De bedrijfsvoorheffing vastgesteld overeenkomstig nr. 2.12, A, 1°, a, van de toepassingsregels opgenomen in bijlage III van het KB/WIB 92, op het totale bedrag van de
normale bezoldigingen, enerzijds, en de wettelijke of extrawettelijke vergoedingen tot
herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen die door een werkgever of door
diens tussenkomst cumulatief met de normale bezoldigingen worden betaald of toegekend, anderzijds, mag voor de totaliteit op de fiche 281.10 tegenover de code 286
worden vermeld.
-------------------------------------

Vak 13
BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 287)
Vermeld hier het totale bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid met betrekking tot de vervangingsinkomsten voor het jaar 2019.

-------------------------------------

26

Artikel 270, 6°, WIB 92.
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Bijlage 1

BRUTO BELASTBAAR BEDRAG EN NIET INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING
BRUTO BELASTBAAR BEDRAG
Dit is het bedrag van de bruto inkomsten en andere voordelen
verminderd
met de persoonlijke sociale bijdragen ingehouden ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een wettelijk of reglementair statuut en/of, met de eventueel ingehouden sociale solidariteitsbijdragen.
De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid is evenwel niet aftrekbaar.
maar vóór aftrek
van de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing.
NIET INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING
De schuldenaar heeft de mogelijkheid om die voorheffing niet in te houden op het bruto bedrag
van de betaalde of toegekende inkomsten. Hij draagt in dat geval de bedrijfsvoorheffing zelf,
in de plaats van de verkrijger van de inkomsten.
Dit betekent geenszins dat de storting van die heffing facultatief is. De schuldenaar van de
inkomsten moet de bedrijfsvoorheffing betalen in alle gevallen waarin zij verschuldigd is.
Het bedrag van de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing moet bovendien als een voordeel van
alle aard aan het bedrag van de belastbare inkomsten worden toegevoegd.

-------------------------------------
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Bijlage 2

AANVULLENDE VERGOEDINGEN BOVENOP EEN STELSEL VAN WERKLOOSHEID
MET BEDRIJFSTOESLAG, BOVENOP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ALS
VOLLEDIG WERKLOZE OF BOVENOP ONDERBREKINGSUITKERINGEN
U betaalt aanvullende vergoedingen aan een gewezen werknemer
krachtens een individuele of collectieve overeenkomst

Bovenop de vergoedingen in het kader van een stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag

Bovenop onderbrekingsuitkeringen

Vermeld het betaalde of toegekende bedrag op
de fiche 281.18:
code 271: andere
code 272: achterstallen
code 302: maand december (Overheid)

Heeft de begunstigde de
leeftijd van
50 jaar bereikt?

neen

De begunstigde heeft de leeftijd
van 50 jaar bereikt
EN
krijgt werkloosheidsuitkeringen
als volledig werkloze of zou er
kunnen krijgen als hij het werk
niet hervat had
EN
de betrokken overeenkomst is
geen sectorale cao die afgesloten werd vóór 30 september
2005 noch een dergelijke overeenkomst verlengt.

ja

ja

Vermeldt de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst
expliciet dat er
wordt doorbetaald bij
werkhervatting?

Bovenop werkloosheidsuitkeringen

neen

neen

ja
Vermeld het betaalde of toegekende bedrag
op de fiche 281.18:
code 319: periodes tot 31.12.2015
code 324: achterstallen
Betreft het
vergoedingen
voor periodes
vanaf
01.01.2016?

ja

Heeft de verkrijger het werk
hervat bij een
andere werkgever of als zelfstandige?

neen
neen

Vermeldt de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst
expliciet dat er
wordt doorbetaald bij
werkhervatting?

Vermeld het betaalde of toegekende bedrag op
de fiche 281.18:
code 321: periodes vanaf 01.01.2016
code 339: achterstallen
code 322: maand december (Overheid)

neen

ja

Vermeld het betaalde of toegekende bedrag op de
fiche 281.18:
code 292: gewone vergoedingen
code 293: achterstallen
code 300: maand december (Overheid)

ja

Vermeld het betaalde of toegekende
bedrag op de fiche 281.18:
Vak 9: vrijgestelde vergoedingen

Vermeld het betaalde of toegekende bedrag
op de fiche 281.18:
code 294: gewone vergoedingen
code 295: achterstallen
code 301: maand december (Overheid)
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Vermeld het betaalde of toegekende
bedrag op de fiche 281.13:
code 260: toelagen
code 261: achterstallen

Bijlage 3

BUITENLANDSE KADERLEDEN EN BUITENLANDSE VORSERS
BEDOELDE PERSONEN
Kaderleden
•
van buitenlandse nationaliteit;
•
die in België verblijven;
•
die uitsluitend functies uitoefenen die een bijzondere kennis en verantwoordelijkheid vereisen, namelijk de functie van een leider;
•
die de erkenning als buitenlands kaderlid hebben verkregen.
De aanvraag tot erkenning van een buitenlands kaderlid moet voorafgaandelijk schriftelijk door
de werkgever worden gericht aan de Adviseur-generaal van het Centrum Buitenland (vanaf
01.01.2020: KMO Centrum Specifieke Materies), Kruidtuinlaan, 50 bus 3409, 1000 Brussel.
VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN HET BIJZONDERE AANSLAGSTELSEL
1.
2.

Kaderlid zijn van buitenlandse nationaliteit.
Ofwel:
• door buitenlandse ondernemingen in het land zijn gedetacheerd om er tijdelijk te
werken, hetzij in één of meer inrichtingen van die ondernemingen, hetzij in één of
meer vennootschappen welke onder de controle van die ondernemingen staan;
• door buitenlandse ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep,
in het land zijn gedetacheerd om er tijdelijk te werken in één of meer Belgische vennootschappen welke van dezelfde groep deel uitmaken of in een controle- of coördinatiekantoor van de ondernemingen dat binnen die groep werkt;
• rechtstreeks in het buitenland zijn aangeworven door een Belgische vennootschap,
dochtermaatschappij van een buitenlandse vennootschap of door een Belgische onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep, om tijdelijk te werken in
de Belgische vennootschap of de onderneming zelf of in een door de internationale
groep in België gevestigd controle- of coördinatiekantoor.

PERSONEEL GELIJKGESTELD MET BUITENLANDSE KADERLEDEN
In aanmerking komen eveneens, mits de tewerkstelling in België van de betrokkenen van tijdelijke aard is:
•
de buitenlandse bedrijfsleiders die in de voormelde inrichtingen of vennootschappen
werkelijke en vaste functies uitoefenen;
•
het gespecialiseerde buitenlandse personeel van dezelfde inrichtingen of vennootschappen, d.w.z. de personen die zonder kaderlid te zijn, een zodanige specialisatie hebben,
dat hun aanwerving in België uiterst moeilijk zo niet onmogelijk is;
•
de buitenlandse vorsers die uit het buitenland zijn gedetacheerd of rechtstreeks in het
buitenland zijn aangeworven om in België hun activiteit uit te oefenen in Belgische of
buitenlandse wetenschappelijke onderzoekingscentra en -laboratoria.
UITGESLOTEN PERSONEEL
•
•

•

de buitenlandse kaderleden en vorsers die deze hoedanigheid niet hadden vóór zij in
België als dusdanig werden tewerkgesteld, behalve wanneer formeel vaststaat dat hun
academische vorming overeenstemt met de functie die zij hier zullen bekleden;
het buitenlandse personeel met een lagere of ondergeschikte functie (administratief, secretariaats- en ander gelijkaardig niet-leidinggevend personeel) waarvan de aanwerving
in het buitenland of de detachering in België niet noodzakelijk is en dat door ingezetenen
kan worden vervangen;
kaderleden met een dubbele nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit.
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FICHE Nr. 281.18 VERVANGINGSINKOMSTEN - JAAR 2019
1. Nr. ………………...
3. Schuldenaar van de inkomsten:

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

van vertrek: ……………………

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

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

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

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

Echt.

5. Gezins-

Kind.

Andere

Diverse 6. Burg. stand: ………………..

…………………………………………………….

7. Nr. paritair comité: ……………………………...

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

toestand

9. AANVULLENDE VERGOEDINGEN (1) BETAALD OF TOEGEKEND DOOR EEN GEWEZEN WERKGEVER
KRACHTENS EEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OF EEN INDIVIDUELE OVEREENKOMST:
a) met een clausule van doorbetaling bij werkhervatting:
1) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag:
- belastbare vergoedingen:
a. gewone vergoedingen:
1. voor periodes tot 31.12.2015 (≠ afzonderlijk belastbare achterstallen) (3):
2. voor periodes vanaf 01.01.2016 (≠ afzonderlijk belastbare achterstallen) (4):
b. vergoedingen van de maand december (Overheid) (2):
c. afzonderlijk belastbare achterstallen:
1. voor periodes tot 31.12.2015:
2. voor periodes vanaf 01.01.2016:
-

319
321
322

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

324
339

………………………… , . .
………………………… , . .

vrijgestelde vergoedingen:

………………………… , . .

2) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen die u als volledig werkloze hebt verkregen of had
kunnen verkrijgen als u het werk niet had hervat:
a. gewone vergoedingen:
b. vergoedingen van de maand december (Overheid) (2):
c. afzonderlijk belastbare achterstallen:

292
300
293

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

294
301
295

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

269
270
271
302
272

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

285
283

………………………… , . .
………………………… , . .

387

………………………… , . .

12. BEDRIJFSVOORHEFFING:

286

………………………… , . .

13. BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID:

287

………………………… , . .

b) zonder clausule van doorbetaling bij werkhervatting:
1. gewone vergoedingen:
2. vergoedingen van de maand december (Overheid) (2):
3. afzonderlijk belastbare achterstallen:

10. UITKERINGEN NAAR AANLEIDING VAN:
a) ziekte of invaliditeit (………… dagen):
b) beroepsziekte of arbeidsongeval (………… dagen):
c) andere:
d) vergoedingen van de maand december (Overheid) (2):
e) afzonderlijk belastbare achterstallen:

11. INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN:
a) Gewone bijdragen en premies:
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting:
Kas: ......................................................................................................................................................................
c) Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers:
Kas: .....................................................................................................................................................................

Nr. 281.18 - 2019

(1) t.e.m. (4): 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)

Vermeld hier uitsluitend de aanvullende vergoedingen die zijn betaald of toegekend door een gewezen
werkgever:
∗ bovenop de vergoedingen toegekend in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aan
een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt
∗ aan een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en die werkloosheidsuitkeringen als
volledige werkloze verkrijgt of zou kunnen verkrijgen indien hij het werk niet had hervat en voor zover de
desbetreffende overeenkomst geen sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is die is afgesloten vóór
30 september 2005 of geen sectorale overeenkomst is die een dergelijke overeenkomst zonder onderbreking
verlengt.
Deze vergoedingen worden niet als werkloosheidsuitkeringen, noch als vergoedingen uitgekeerd in het kader van
een stelsel van werkloosheid met bedrijfsstoeslag aangemerkt.

(2)

Worden hier uitsluitend beoogd, de vergoedingen 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 vergoedingen van de maand december te betalen of
toe te kennen in de maand december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar.

(3)

Hier worden enkel de aanvullende vergoedingen bedoeld die betrekking hebben op periodes tot 31 december
2015, die zijn betaald of toegekend in 2019 bovenop de uitkeringen toegekend in het kader van werkloosheid met
bedrijfstoeslag in uitvoering van een collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst met clausule
van doorbetaling bij werkhervatting en die geen afzonderlijk belastbare achterstallen zijn.

(4)

Hier worden enkel de aanvullende vergoedingen bedoeld die betrekking hebben op periodes vanaf 1 januari
2016, die zijn betaald of toegekend in 2019 bovenop de uitkeringen toegekend in het kader van werkloosheid met
bedrijfstoeslag in uitvoering van een collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst met clausule
van doorbetaling bij werkhervatting en die geen afzonderlijk belastbare achterstallen zijn.

Nr. 281.18

TE VOLGEN RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN VERGISSINGEN
BIJ HET OPSTELLEN VAN FICHES
RICHTLIJNEN
Zodra u een vergissing vaststelt, moet u verbeterende fiches opstellen. Gebruik hiervoor altijd het
model van de fiche dat was voorgeschreven voor het jaar van betaling of toekenning van het
inkomen waaromtrent een vergissing werd begaan.
Houd voor het opstellen van de verbeterende fiches rekening met de bijzonderheden hieronder,
evenals met de richtlijnen in het ‘bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van
aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten’ dat van toepassing is voor het bedoelde jaar.
Opgelet:
•
•

Als u de originele foutieve fiche langs elektronische weg via Belcotax indiende, dan
moet u de verbeterende fiche eveneens langs elektronische weg indienen.
Als u de originele foutieve fiche op papier indiende, dan moet u de verbeterende
fiche eveneens op papier indienen.

BELANGRIJKE OPMERKING
Met ‘bedrag’ wordt het bedrag van de belastbare inkomsten bedoeld. Als u evenwel de bedragen
van andere gegevens die voorkomen op de fiches (bijvoorbeeld bedrijfsvoorheffing, bijzondere
bijdrage voor de sociale zekerheid, bedrag van de bijdragen voor aanvullende verzekering) wil
rechtzetten, dan moet u steeds de richtlijnen voor het invullen van de verbeterende fiche toepassen.
-------------------------------------

BEDRAGEN DIE NIET WERDEN VERMELD OF DIE LAGER ZIJN DAN DE JUISTE
BEDRAGEN
TE VOLGEN RICHTLIJNEN
Er zijn twee mogelijkheden via Belcotax-on-web:
1.

Stel een nieuwe fiche op die de vorige aanvult:
Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel. U moet geen
bijzondere vermelding aanbrengen op de fiche.

2.

Verbeter de originele fiche via een verbeterend bestand of online:
Behoud het volgnummer van de originele fiche en verhoog enkel de betreffende bedragen. Bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’.

Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op
www.belcotaxonweb.be.

-------------------------------------
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BEDRAGEN DIE WERDEN VERMELD, ZIJN HOGER DAN DE JUISTE BEDRAGEN
BEDRAGEN DIE IN EEN VERKEERDE RUBRIEK WERDEN VERMELD
TE VOLGEN RICHTLIJNEN
Er zijn twee mogelijkheden via Belcotax-on-web:
1.

Verbeter de originele fiche via een verbeterend bestand of online:
Behoud het volgnummer van de fiche en pas enkel de betreffende rubrieken aan. Bezorg
de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’.

2.

Annuleer de originele fiche en dien vervolgens een nieuwe fiche in:
Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’.

Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op
www.belcotaxonweb.be.
-------------------------------------

BEDRAGEN DIE OP EEN VERKEERDE FICHE WERDEN VERMELD
TE VOLGEN RICHTLIJNEN
1.

Als de fiche volledig verkeerd is:
Annuleer de originele fiche en dien vervolgens een nieuwe fiche van een ander
type in:
Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel met de
vermelding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’.

2.

Als de fiche gedeeltelijk verkeerd is, zijn er twee mogelijkheden via Belcotax-on-web:
• Verbeter de originele fiche via een verbeterend bestand of online:
Behoud het volgnummer van de fiche en pas enkel de betreffende rubrieken aan.
Bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’.
Maak daarnaast een nieuwe fiche van het andere type op met een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger hiervan een dubbel maar zonder speciale vermelding.
•

Annuleer de originele fiche en dien vervolgens twee nieuwe fiches in:
Geef beide fiches een nieuw volgnummer. Bezorg de verkrijger een dubbel van de
fiche van het originele type met de vermelding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’ én
een dubbel van de nieuwe fiche zonder speciale vermelding.

Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op
www.belcotaxonweb.be.
-------------------------------------
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FOUTEN IN DE IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER
TE VOLGEN RICHTLIJNEN
1.

Nationaal nummer foutief:
Annuleer de originele fiche en maak een nieuwe fiche op met een nieuw volgnummer en
met het juiste nationaal nummer.

2.

Naam en/of adres foutief:
• NN was ingevuld in de originele fiche:
Verbeter de fiche via een verbeterend bestand of online.
•

NN was niet ingevuld in de originele fiche:
Annuleer de originele fiche en maak een nieuwe fiche op met de juiste identificatiegegevens.

Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op
www.belcotaxonweb.be.
-------------------------------------

GEBRUIK VAN HET ATTEST 281.25
PRO MEMORIE
Gebruik het attest 281.25 enkel voor de rechtzetting van de fiscale situatie van belastingplichtigen die, door onvrijwillige fouten, in de loop van een vorig jaar onrechtmatig vergoedingen wegens ziekte of invaliditeit ontvangen heeft.
U MAG GEEN ATTEST 281.25 OPSTELLEN VÓÓR 1 AUGUSTUS 2020.
Als u de onrechtmatig betaalde sommen terugvordert in het jaar waarin ze oorspronkelijk werden betaald en/of tot 31 juli van het daaropvolgende jaar, dan mag u enkel de hiervoor vermelde richtlijnen met betrekking tot verbeterende fiches gebruiken.
Meer informatie over het attest 281.25 vindt u in het ‘bericht aan de werkgever’ betreffende het
attest 281.25 en in de circulaire Ci.RH.244/594.121 (AOIF nr. 28/2009) van 19.05.2009, beschikbaar op www.fisconetplus.be.
Bij afwijkende richtlijnen tussen het ‘bericht aan de werkgever’ en de circulaire heeft het ‘bericht aan de werkgever’ steeds voorrang.
-------------------------------------
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