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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 281.12
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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GEBRUIK VAN DE FICHES 281.12
De fiche 281.12 is bedoeld voor instellingen die ter uitvoering van de wetgeving betreffende
de verzekering tegen ziekte en invaliditeit, vervangingsinkomsten uitkeren (inbegrepen de
pensioenen van invalide mijnwerkers).
------------------------------------MOEDERSCHAPSBESCHERMING
Vermeld de uitkeringen inzake moederschapsbescherming3 op fiches 281.12.
------------------------------------BORSTVOEDINGSPAUZE
Vermeld de uitkeringen voor borstvoedingspauze4 op fiches 281.12.
------------------------------------TEGEMOETKOMING VOOR HULP VAN DERDEN
De tegemoetkomingen voor hulp van derden5 zijn een van belasting vrijgesteld inkomen.
Vermeld gelijkaardige vergoedingen (inzonderheid de wachtgelden – gelijk aan 60 %
van hun wedde – toegekend aan ambtenaren van de openbare diensten die in disponibiliteit zijn gesteld wegens ziekte) toegekend aan de loontrekkers die niet in het toepassingsgebied van de wetgeving inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering vallen, daarentegen wel op individuele fiches 281.12.
------------------------------------R.I.Z.I.V.-INVALIDE
Vermeld op de fiches 281.12 die worden opgemaakt op naam van de begunstigden die de
hoedanigheid van R.I.Z.I.V.-invalide hebben op 1 januari 2020, in het deel links onderaan:
‘Inv. R.I.Z.I.V. 66 % op 1.1.2020.’
-------------------------------------

3

4

5

Artikel 113 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14.07.1994 (BS 27.08.1994).
Artikel 116bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14.07.1994 (BS 27.08.1994).
Betaald of toegekend ter uitvoering van artikel 93 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994 (BS 27.08.1994), aan gerechtigden zoals bedoeld in artikel 215bis, van het koninklijk
besluit van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet van 14.07.1994 (BS 31.07.1996).
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VERVANGINGSINKOMSTEN
Vermeld vervangingsinkomsten naargelang hun aard op een fiche:
•

281.13 (werkloosheidsuitkeringen)
o

•

281.14 (verzekeringsinstellingen)
o

•

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

•

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.

281.16 (blijvende arbeidsongeschiktheid)
o

•

Extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald door de werkgever.

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).

281.18 (vervangingsinkomsten)
o

o
o

Aanvullende vergoedingen bovenop werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag en bepaalde aanvullende vergoedingen bovenop werkloosheidsuitkeringen verkregen in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst of een
individuele arbeidsovereenkomst tijdens een periode van inactiviteit, van werkhervatting bij een andere werkgever of van werkhervatting als zelfstandige.
Andere vergoedingen die het herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen vertegenwoordigen.
Wachtgelden en gelijkaardige uitkeringen aan 100 % van de wedde toegekend
wegens ernstige en langdurige ziekte.
-------------------------------------

GEEN BEDRIJFSVOORHEFFING
U moet de fiches in alle gevallen opmaken waarin de bedrijfsvoorheffing in beginsel verschuldigd is6, 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.
-------------------------------------

6

Artikel 87, KB/WIB 92.
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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
------------------------------------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 281.12
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 degene 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.
-------------------------------------

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 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 Kruispuntbanknummer7 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.).

7

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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Waar vindt u het FIN?
U vindt meer informatie over de officiële 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.
-------------------------------------

Vak 9
AANTAL DAGEN
Vermeld hier het aantal dagen van het jaar 2019 die aanleiding hebben gegeven tot schadeloosstelling verkregen voor een volledige dag.
Vermeld de dagen arbeidsongeschiktheid van de tweede week die ten laste van de
werkgever zijn8, hier niet.
-------------------------------------

Vak 10
WETTELIJKE UITKERINGEN (CODE 266)
Principe
Vermeld hier, zelfs indien het provisionele uitkeringen betreft, het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1):
• ofwel van de uitkeringen betaald of toegekend in 2019 aan loontrekkers met betrekking tot dat jaar of aan zelfstandigen met betrekking tot dat jaar of vorige jaren;
•

ofwel, wanneer in 2019 gelijktijdig betalingen en terugvorderingen van uitkeringen
met betrekking tot dat jaar of één of meer vorige jaren zijn gebeurd waarvoor
slechts één enkele fiche werd opgemaakt (compensatieregel) (zie bijlage 2), de
som, indien deze positief is, van al de betalingen en terugvorderingen van datzelfde
jaar.
De hier vernoemde compensatieregel is niet van toepassing voor de terugvordering van vergoedingen met betrekking tot een jaar voorafgaand aan 2019,
betaald aan statutaire personeelsleden van de openbare diensten. In die gevallen moet een attest 281.25 opgemaakt worden (Zie hiervoor het ‘Bericht
aan de werkgevers’ met betrekking tot het attest 281.25).

•

ofwel de wachtgelden – gelijk aan 60 % van hun wedde – toegekend aan ambtenaren van de openbare diensten die in disponibiliteit zijn gesteld wegens ziekte of
gelijkaardige vergoedingen toegekend aan de loontrekkers die niet in het toepassingsgebied van de wetgeving inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering vallen.

Wat mag u hier niet vermelden?

8

•

De extrawettelijke uitkeringen van alle aard toegekend als schadevergoeding voor
een tijdelijke derving van bezoldigingen.

•

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.

Koninklijk besluit nr. 465 (BS 18.10.1986).
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Vermeld die vergoedingen of wachtgelden op een fiche 281.18 tegenover de code
269.
•

Wachtgelden of gelijkaardige vergoedingen toegekend aan personeelsleden van
openbare diensten voor tijdelijke ongeschiktheid wegens redenen andere dan
ziekte, invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongeval.
Vermeld die vergoedingen of wachtgelden op een fiche 281.18 tegenover de code
271.

Uitkeringen van de maand december
Vermeld hier ook de voor de maand december 2019 verschuldigde uitkeringen die, alhoewel zij slechts betaald of toegekend zijn tijdens de maand januari 2020, boekhoudkundig aan het jaar 2019 worden verbonden.
Welke uitkeringen mag u hier niet vermelden?
• De uitkeringen van de maand december die een overheid voor de eerste
keer betaalde of toekende 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 uitkeringen van de maand december te betalen of toe te kennen in de maand december in plaats van in januari van het daaropvolgende
jaar.
Vermeld die uitkeringen in vak 12 in de code 303.
•

De uitkeringen van de maand december die voor de eerste keer betaald of
toegekend hadden moeten worden in de loop van de maand december
2018 als gevolg van een beslissing van een 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.
Vermeld die uitkeringen in vak 11 in de code 268.

Het betreft de werkgevers van de openbare sector9, waaronder ook de autonome overheidsbedrijven, en ook een aantal overheden die niet in het KB zijn opgenomen (o.m.
gemeentelijke overheden).
Aan derden afgestane uitkeringen
Als een deel van de uitkeringen aan een derde wordt afgestaan moet u toch het totale
bedrag van de uitkeringen vermelden op de fiche 281.12 op de naam van de aangeslotenen .
Terugvorderingen
Onder de terugvorderingen verstaan we zowel de in 2019 effectief door de verkrijgers
teruggestorte uitkeringen, als diegene die verschuldigd zijn door het Fonds voor de Beroepsziekten, het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, en/of door het Fonds voor
Arbeidsongevallen ter uitvoering van verbintenissen tot terugbetaling welke in 2019
door die instellingen werden aangegaan en ter kennis gebracht.

9

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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In 2019 teruggevorderde uitkeringen krachtens verbintenissen die tijdens de jaren
2018 en vorige ter kennis werden gebracht, zijn normaal terug te vinden op fiches
281.12 voor het jaar van de kennisgeving.
Niet-bedoelde terugvorderingen
De bedragen die aan de ziekenfondsen worden terugbetaald ingevolge een subrogatie10.
Die mag u niet in mindering brengen.
-------------------------------------

Vak 11
AFZONDERLIJK BELASTBARE ACHTERSTALLEN (CODE 268)
Bedoelde uitkeringen
Vermeld hier, zelfs indien het provisionele uitkeringen betreft, het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van:
• ofwel de uitkeringen die in 2019 betaald of toegekend zijn aan loontrekkers en die
betrekking hebben op één of meer vorige jaren;
• ofwel, wanneer in 2019 voor loontrekkers gelijktijdig betalingen en terugvorderingen van uitkeringen betreffende één of meer voorafgaande jaren zijn gebeurd voor
welke slechts één enkele fiche werd opgemaakt (compensatieregel) (zie bijlage 2),
de som, indien deze positief is, van al die betalingen en terugvorderingen.
De hierboven vernoemde compensatieregel is niet van toepassing voor de terugvordering van vergoedingen met betrekking tot een jaar voorafgaand aan
2019, betaald aan statutaire personeelsleden van de openbare diensten. In die
gevallen moet een attest 281.25 worden opgemaakt (Zie hiervoor het ‘Bericht
aan de werkgevers’ met betrekking tot het attest 281.25).
Opmerking:
Vermeld hier ook de uitkeringen van de maand december die voor de eerste keer
betaald of toegekend hadden moeten worden in de loop van de maand december
van 2018 als gevolg van een beslissing van een 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.
Terugvorderingen
Onder de terugvorderingen verstaan we zowel de in 2019 effectief door de verkrijgers
teruggestorte uitkeringen, als diegene die verschuldigd zijn door het Fonds voor de Beroepsziekten, het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, en/of door het Fonds voor
Arbeidsongevallen ter uitvoering van verbintenissen tot terugbetaling welke in 2019
door die instellingen werden aangegaan en ter kennis gebracht.
In 2019 teruggevorderde uitkeringen krachtens verbintenissen die tijdens de jaren
2018 en vorige ter kennis werden gebracht, zijn normaal terug te vinden op fiches
281.12 voor het jaar van de kennisgeving.

10

Artikel 103, § 3 en 136, § 2, 4de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14.07.1994 (BS 27.08.1994).
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Niet bedoelde terugvorderingen
De bedragen die aan de ziekenfondsen worden terugbetaald ingevolge de subrogatie11.
Die mag u niet in mindering brengen.
Achterstallen van extrawettelijke uitkeringen
Vermeld de achterstallen van extrawettelijke uitkeringen op een fiche 281.18.
-------------------------------------

Vak 12
WETTELIJKE UITKERINGEN VAN DE MAAND DECEMBER (OVERHEID) (CODE 303)
Bedoelde werkgevers
Het betreft de werkgevers van de openbare sector12, waaronder ook de autonome overheidsbedrijven, en ook een aantal overheden die niet in het KB zijn opgenomen (o.m.
gemeentelijke overheden).
Te vermelden bedrag
Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag (zie bijlage 1) van de wettelijke uitkeringen
van de maand december die een overheid voor de eerste keer betaalde of toegekende 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 uitkeringen van de maand december te betalen of toe te kennen in de maand december in plaats van in januari van het
daaropvolgende jaar.
Opmerking:
De uitkeringen van de maand december die voor de eerste keer betaald of toegekend hadden moeten worden in de loop van de maand december 2018 als
gevolg van een beslissing van een 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 mag u hier niet vermelden.
Vermeld die uitkeringen in vak 11 tegenover de code 268.
-------------------------------------

Vak 13
NEGATIEF SALDO
Bedoelde terugvorderingen
Vermeld hier, zelfs indien het provisionele wettelijke uitkeringen betreft het bruto belastbaar bedrag van:
• ofwel de in 2019 teruggevorderde wettelijke uitkeringen;
• ofwel, wanneer in 2019 voor loontrekkers gelijktijdig betalingen en terugvorderingen van wettelijke uitkeringen betreffende het jaar zelf of één of meer voorafgaande
jaren hebben plaatsgevonden voor welke slechts één enkele fiche werd opgemaakt
(compensatieregel) (zie bijlage 2), de som, indien deze negatief is, van al die betalingen en terugvorderingen.
11

12

Artikel 103, § 3 en 136, § 2, 4de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14.07.1994 (BS 27.08.1994).
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).

14

De hierboven vernoemde compensatieregel is niet van toepassing voor de terugvordering van wettelijke vergoedingen met betrekking tot een jaar voorafgaand aan
2019, betaald aan statutaire personeelsleden van de openbare diensten. Maak in
die gevallen een attest 281.25 op (Zie hiervoor het ‘Bericht aan de werkgevers’ met
betrekking tot het attest 281.25).
-------------------------------------

Vak 14
BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 286)
Vermeld hier de op de in de vakken 10, 11 en 12 bedoelde uitkeringen ingehouden bedrijfsvoorheffing.
-------------------------------------

Vak 15
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 wachtgelden van het jaar 2019.
-------------------------------------

Vak 16
REFERENTIENR. U.I.
Vermeld hier het inschrijvingsnummer van de gerechtigde bij de uitbetalingsinstelling (U.I.).
-------------------------------------
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Bijlage 1

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.

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

COMPENSATIEREGELS
PRINCIPE
De compensatieregels moeten worden toegepast indien in de loop van het jaar 2019 uitkeringen of achterstallen zowel werden betaald of toegekend als teruggevorderd.
Deze compensatieregel is niet van toepassing voor de terugvordering van vergoedingen met betrekking tot een jaar voorafgaand aan 2019, betaald aan statutaire personeelsleden van de openbare diensten. Maak in die gevallen een attest 281.25 op (Zie
hiervoor het ‘Bericht aan de werkgevers’ met betrekking tot het attest 281.25).
WERKWIJZE
U moet de compensatie in eerste instantie toepassen op inkomsten van dezelfde aard.
•

Breng de uitkeringen, teruggevorderd in 2019 eerst in mindering van de uitkeringen
betaald in 2019.

•

Breng de afzonderlijk belastbare achterstallen, teruggevorderd in 2019 eerst in mindering van de afzonderlijk belastbare achterstallen betaald in 2019.

Trek het overblijvende gedeelte van de terugvorderingen dat niet kon worden gecompenseerd met de inkomsten van dezelfde aard betaald of toegekend in 2019, afvan de
inkomsten van een andere aard.
•

Trek het overblijvende gedeelte van de in 2019 teruggevorderde uitkeringen eerst af
van de afzonderlijk belastbare achterstallen betaald in 2019 en vervolgens van de uitkeringen van de maand december (Overheid).

•

Trek het overblijvend gedeelte van de in 2019 teruggevorderde achterstallen eerst af
van de uitkeringen van de maand december (Overheid) en vervolgens van de uitkeringen betaald in 2019.

VOORBEELDEN
Hieronder vindt u een aantal praktische voorbeelden betreffende het opmaken van de fiche
281.12 op naam van loontrekkers in geval van toepassing van de compensatieregel tussen
terugvorderingen en betalingen.
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Bijlage 2

Omschrijving

1

Wettelijke uitkeringen van het jaar 2019
Achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Uitkeringen van de maand december 2019
Terugvorderingen in 2019 van achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Positief saldo

3.800,00
1.000,00
300,00
- 250,00
4.850,00

2

Wettelijke uitkeringen van het jaar 2019
Uitkeringen van de maand december 2019
Terugvorderingen in 2019 van achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Positief saldo

- 600,00
7.200,00

3

Wettelijke uitkeringen van het jaar 2019
Achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Uitkeringen van de maand december 2019
Terugvorderingen van uitkeringen van het jaar 2019
Positief saldo

4

Wettelijke uitkeringen van het jaar 2019
Achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Uitkeringen van de maand december 2019
Terugvorderingen betreffende:
• achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
• uitkeringen van het jaar 2019
Positief saldo

- 100,00
- 250,00
4.900,00

5

Wettelijke uitkeringen van het jaar 2019
Uitkeringen van de maand december 2019
Terugvorderingen van uitkeringen in 2019
Positief saldo

6

Achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Terugvorderingen in 2019 van achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Positief saldo

7

Achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Terugvorderingen in 2019 van achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Negatief saldo

8

Wettelijke uitkeringen van het jaar 2019
Achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Uitkeringen van de maand december 2019
Terugvorderingen van uitkeringen in 2019
Positief saldo

9

Wettelijke uitkeringen van het jaar 2019
Achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Uitkeringen van de maand december 2019
Terugvorderingen van uitkeringen in 2019
Negatief saldo

10

Terugvorderingen van achterstallen betreffende de jaren 2018 en vorige
Negatief saldo

------------------------------------18

Vermelding op
de fiche 281.12
Vak
Belastbaar
bedrag
10
3.800,00 (266)
11
750,00 (268)
12
300,00 (303)

7.500,00
300,00

10
12

7.200,00 (266)
0,00 (303)

4.400,00
500,00
300,00
- 600,00
4.600,00

10
11
12

3.800,00 (266)
500,00 (268)
300,00 (303)

4.700,00
250,00
300,00

10
11
12

4.450,00 (266)
150,00 (268)
300,00 (303)

600,00
300,00
- 500,00
400,00

10
12

100,00 (266)
300,00 (303)

500,00

11

250,00 (268)

13

500,00

1.250,00
500,00
400,00
- 2.000,00
150,00

10
11
12

0,00 (266)
0,00 (268)
150,00 (303)

950,00
500,00
400,00
- 2.000,00
- 150,00

10
11
12
13

0,00 (266)
0,00 (268)
0,00 (303)
150,00

13

750,00

- 250,00
250,00
250,00
- 750,00
- 500,00

- 750,00
- 750,00

FICHE Nr. 281.12 VERVANGINGSINKOMSTEN (Ziekte- en invaliditeitsverzekering) - 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. Aantal dagen: …………………………...

10. Wettelijke uitkeringen (1):

266

………………………… , . .

11. Afzonderlijk belastbare achterstallen (1):

268

………………………… , . .

12. Wettelijke uitkeringen van de maand december (Overheid) (2):

303

………………………… , . .

13. NEGATIEF saldo (1) (3):

………………………… , . .

14. Bedrijfsvoorheffing:

286

………………………… , . .

15. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid:

287

………………………… , . .

16. Referentienr. U.I.: …………………………………………………………………………………………….

Nr. 281.12 - 2019

(1) t.e.m. (3): 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)

Bruto bedrag verminderd met de aftrekbare sociale bijdragen.

(2)

Worden hier uitsluitend beoogd, de wettelijke uitkeringen betreffende een ziekte- of invalideitsverzekering 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 wettelijke uitkeringen betreffende een ziekte- of invaliditeitsverzekering van de maand december te
betalen of toe te kennen in de maand december in plaats van in januari van het daaropvolgende jaar.

(3)

Wanneer u uw aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners invult, breng dan het
eventueel negatief saldo (vak 13) in mindering van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen die u eventueel tijdens
hetzelfde jaar hebt ontvangen en die op andere fiches 281.12 opgenomen zijn. Die vermindering moet in eerste
instantie gebeuren op de afzonderlijk belastbare achterstallen (vermeld in vak 11 van voormelde fiches),
vervolgens op de wettelijke uitkeringen van de maand december (vermeld in vak 12 van voormelde fiches) en ten
slotte op de wettelijke uitkeringen (vermeld in vak 10 van voormelde fiches).
Indien dit negatief saldo niet of slechts gedeeltelijk in mindering kan worden gebracht, vestig dan de aandacht
van de taxatiedienst hier op in een bijlage bij uw aangifte. Die dienst zal dan de passende aanrekeningen op de
tijdens één of meer vorige jaren ontvangen wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen doen.

Nr. 281.12

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.
-------------------------------------

21

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 UITSLUITEND VOOR DE TERUGVORDERING VAN
VERGOEDINGEN, BETAALD AAN STATUTAIR OVERHEIDSPERSONEEL.
Gebruik het attest 281.25 enkel voor de rechtzetting van de fiscale situatie van statutair personeel van de overheid dat, 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.
Wanneer 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.
WERKNEMERS UIT DE PRIVÉ-SECTOR
CONTRACTUELE WERKNEMERS UIT DE OVERHEIDSSECTOR
Pas voor de terugvordering van vergoedingen aan personeel, ander dan statutair overheidspersoneel, enkel de in dit bericht vermelde compensatieregels toe worden.

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