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Fiscale aangifte van aanslagjaar 2018 – inkomstenjaar 2017
Beste,
Het resultaat van de fiscale aangiften werd gepubliceerd op 10 april 2018, op FINDOC.
Zoals ieder jaar vindt u in de map 5XXX_FiscaleAangifte_20180410A.zip, de volgende elementen:
-

5XXX_VergelijkingBelcotaxFinProfOrigAangifte_201804.doc
Dit bestand herneemt de vergelijking tussen Belcotax en FinProf. Op pagina 2 vindt u het resultaat op het niveau van de
bedrijfsvoorheffing tussen de berekeningen afkomstig uit Themis en eventueel deze afkomstig uit de Centrale Dienst der
Vaste Uitgaven (CDVU). In geval van niet-overeenstemming van de bedrijfsvoorheffing, werd een rechtzettend bestand
F27A ter beschikking gesteld. Ik herinner u eraan dat dit bestand aangegeven dient te worden in de toepassing FinProf.

-

5XXX_F274JaarlijkseAangifte2017.xls
Dit bestand herneemt de jaarlijkse samenvatting van de aangiften TH.F274, maandelijks overgemaakt via FinDoc bij elke
definitieve run.

-

5XXX_FinProfJaarlijkseAangifte2017.xls
Dit bestand herneemt de jaarlijkse samenvatting van de FinProf-aangiften afkomstig van de toepassing CDVU en
maandelijks overgemaakt via FinDoc.

-

5XXX_F27A_20180401.xls
Rechtzettend bestand van de bedrijfsvoorheffing betreffende de inkomsten van 2017. Dit bestand dient aangegeven te
worden in de toepassing FinProf.

-

5XXX_NotaFiscaleFichesInk2017Aj2018_N.pdf
Verklarende nota met betrekking tot aanslagjaar 2018 – inkomstenjaar 2017.

-

5XXX_L4.F325.00115XX.20180310.000001.PDF
Opgave 325 van de inkomsten van 2017 afkomstig van Themis. Dit bestand herneemt in detail de belastbare basis en de
bedrijfsvoorheffing per aard van de inkomsten. Ik vestig uw aandacht op het feit dat rubriek 11.d) Inkomsten van de maand
december ingevuld is voor inkomstenjaar 2017.

-

5XXX_L4.FCOT.00115XX.20180310.000001.PDF
Opgave per werkgever van alle berekeningen afkomstig uit Themis en uitgevoerd in inkomstenjaar 2017.

-

5XXX_L4.FDOC.00115XX.20180311.000001.ZIP
Terbeschikkingstelling van de staat der bezoldiging per personeelslid van de politiezone. Deze opgave herneemt alle lonen
berekend door Themis in inkomstenjaar 2017.

-

5XXX_L4.FDOC.00115XX.20180311.000002.ZIP
Terbeschikkingstelling van de fiscale fiches van de personeelsleden van de politiezone.

-

5XXX_Handleiding_FINPROF_2018_N.pdf
Handleiding van de aangifte van de bedrijfsvoorheffing langs elektronische weg, bijgewerkt op 10/04/2018.

-

5XXX_NotaElektronischTerBeschikkingStellenFiscaleFiches_N.pdf
Verklarende nota over de terbeschikkingstelling van de fiscale fiches per personeelslid.
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U vindt hieronder de nieuwigheden met betrekking tot de fiscale aangifte.
- Bestand 5XXX_F27C
Elke maand bij de definitieve run, wordt een bestand « TH.F274 » ter beschikking gesteld via FinDoc. Dit bestand herneemt het
bedrag van de belastbare basis en van de bedrijfsvoorheffing met als enige onderscheid de aard 10 en 30.
Op basis van de richtlijnen van de FOD Financiën en van de controle uitgevoerd op het niveau van de bedrijfsvoorheffing, dient het
onderscheid tussen de aard 10, 12, 16, 18 en 30 uitgevoerd te worden.
Om in overeenstemming te kunnen zijn met de normen van de FOD Financiën, werd een bestand F27C gepubliceerd op FinDoc.
Het doel van dit bestand is om de aard van de inkomsten aanwezig in de oorspronkelijke maandelijkse bestanden TH.F274 te
corrigeren.
Deze regularisatie wordt slechts uitgevoerd op het niveau van de bedrijfsvoorheffing via een transfert van de bedragen hernomen in
aard 10 naar een aard 12, 16 of 18.
Bijvoorbeeld : de inkomsten van aard 12 worden afgetrokken van het bedrag vermeld in FINPROF op de inkomsten van aard 10.
Deze zelfde bedragen worden positief geregulariseerd op de inkomsten van aard 12. Dit geldt eveneens voor de inkomsten van
een andere aard.
Het totaal van de regularisatie van de bedrijfsvoorheffing van de inkomsten van aard 10 is altijd gelijk aan de som van de
regularisatie van de inkomsten van een andere aard. De belastbare basis is gelijk aan het bedrag van de geregulariseerde
bedrijfsvoorheffing.
Voorbeeld van een bestand 5XXX_F27C
BU

JUR

KBO

JAAR

FI

MAAND

BaseTax

Tax

5xxx

115xx

0126456789

2017

10

31/12/2017

-956 441,43

-956 441,43

5xxx

115xx

0126456789

2017

12

31/12/2017

237 640,45

5xxx

115xx

0126456789

2017

18

31/12/2017

718 800,98

AfwDate

ZONE

CreationDat

19/02/2018

5xxx

26-03-2018

237 640,45

19/02/2018

5xxx

26-03-2018

718 800,98

19/02/2018

5xxx

26-03-2018

Bij de encodage van dit bestand F27C, kunt u de rechtzettingen uitvoeren op de maand december 2017.

Hoogachtend,

Stijn SCHELFHOUT
SSGPI – Cel boekhouding

Leandro SIMONS
SSGPI – Cel boekhouding

