PA = Pension Account
PI = Pensions Insurance
LI = Life Insurance

Error Code

Error

EC_001
EC_002
EC_002
EC_003

Aangiftejaar moet kleiner zijn dan het huidige jaar
Ondernemingsnummer is niet geldig
Ondernemingsnummer is niet geldig
Openingsdatum contract ongeldig. Cliënt moet minstens 18 jaar
oud zijn

EC_004

Van toepassing
op

Rules

Omschrijving

Tax_Year
VATNumber BE
VATNumber <> BE

TaxYear moet kleiner zijn dan het huidige jaar
Het ondernemingsnummer moet bestaan en geldig zijn
Het ondernemingsnummer moet bestaan en geldig zijn

PA

Open_contract

Belastbaar feit valt voor opening contract

PA, PI

Open_contract

De cliënt moet minstens 18 jaar oud zijn bij opening van het contract
Openingsdate contract moet voor de datum van het belastbaar feit
vallen

EC_005

Datum belastbaar feit valt later dan betaaldatum

PA, PI

Taxable_event

EC_006

PA, PI, LI

EC_009

Minimum 1 bedrag moet ingevuld zijn
Geen overeenkomst tussen geboortedatum en het nationaal
nummer
Nationaal nummer is ongeldig
Het totaal van de bedragen komt niet overeen met de som
ervan

EC_010

PA, PI, LI
PA, PI, LI
PA, PI, LI

Tax_Rate & Tax_Amount

PA, PI
PA, PI

National_number
National_number

PA, PI, LI

Total amount tax

Het aantal records klopt niet

PA, PI, LI

Total records

EC_011

Jaar betaling is niet gelijk aan aangiftejaar

PA, PI, LI

PaymentDate

EC_012

De gebruiker is niet gelinkt aan deze onderneming
Het contractnummer is niet uniek en komt reeds voor dit
aangiftejaar
Het contractnummer is niet uniek en komt reeds voor dit
aangiftejaar
Het contractnummer is niet uniek en komt reeds voor dit
aangiftejaar

PA, PI, LI

Introduction déclaration

PA, PI, LI

Double records

PA, PI, LI

Double records XML

PA, PI, LI

Double records DB

EC_007
EC_008

EC_013
EC_013
EC_013

EC_015

Aangiftejaar moet kleiner zijn dan de datum stopzetting
onderneming
Een taksvoet van 1% is niet mogelijk bij een openingsdatum van
het contract na 31/12/2014

EC_016

Het bedrag van de taks komt niet overeen met de berekening
van het taksbedrag (1,1% of 2% van het belastbaar bedrag)

EC_014

LI

De betalingsdatum moet in hetzelfde jaar als het aangiftejaar vallen
De persoon moet gelinkt zijn aan de onderneming om de aangifte te
kunnen doen
Hetzelfde contractnummer met dezelfde belastingsvoet komt reeds
voor met een status Success or Validated.
Een record schijnt 2x voor te komen in dezelfde XML.
Per aangiftejaar, mag éénzelfde contractnummer voor dezelfde
belastingsvoet maar 1x voorkomen

Als een onderneming stopgezet wordt, moet het aangiftejaar
kleiner zijn dan de datum stopzetting onderneming

PA, PI, LI
PA, PI

De betaaldatum kan niet voor de datum van het belastbaar feit vallen
Minstens 1 bedrag moet groter zijn dan 0 en minstens 1 belastingsvoet
moet gekozen worden
De geboortedatum komt niet overeen met het opgegeven nationaal
nummer
Het opgegeven nationaal nummer is foutief
De som van de ingegeven bedragen klopt niet met het opgegeven
totaal bedrag
Het aantal aanwezige records klopt niet met het aangegeven aantal
records

amount_1%

Geen 1% toegelaten bij opening contract na 31/12/2014

Correct calculation

De berekening van de taks komt niet overeen met het opgegeven
taksbedrag

