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Deel I : Outputs

1. AA.AAAA
2. Bestand TH.ADRE
3. Bestand TH.EMPL
4. Bestand TH.EMPL.HIR_TER
5. Bestand TH.STAT
6. Bestand L4.CNTL en TH.CNTL
7. Bestand TH.CNTL.TOTSUP
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Deel I : Outputs

8. Bestand TH.PAY1, TH.PAY2 en L4.SEPB
9. Bestand TH.SBNN
10. Bestand TH.CTXX
11. Boekhoudkundig bestand L4.BHCP en TH.BHCP
12. Bestand TH.BHCP.TOT
13. Bestand L4.BLLC en TH.BLLC
14. BestandTH.F274
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 Dit bestand heeft de benaming AA.AAAA zodat dit
als eerste zou verschijnen bij het opzoeken in Vera

 Bevat een korte inhoudsopgave waarin alle
bestanden worden opgenomen die ter beschikking
worden gesteld bij de definitieve run

Deel I : Outputs
1. Bestand AA.AAAA
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 Bevat 3 adressen per personeelslid:
 Woonplaats
 Briefwisselingsadres
 Betaaladres

Deel I : Outputs
2. TH.ADRE
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 Bestand dat het detail herneemt op niveau van de
werknemer (indentificatienummer,
rekeningnummer, contractueel/statutair, schaal-,
graadanciënniteit, vrijwaring,…)

Deel I : Outputs
3. TH.EMPL
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 Een jaaroverzicht dat twee tabbladen bevat:
 HIR: personeelsleden waarvoor een nieuwe

arbeidsrelatie werd aangemaakt
 TER: personeelsleden waarbij de arbeidsrelatie

beëindigd werd

Deel I : Outputs
4. TH.EMPL.HIR_TER
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 COUNT_of_Emplid: aantal actieve
personeelsleden (= alle personeelsleden die een
wedde, mandaat of presentiegeld hebben
ontvangen voor de lopende of toekomende maand)
in dienst bij de politiezone, opgeslisplitst per graad

Deel I : Outputs
5. TH.STAT
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 L4.CNTL: XML-bestand
 TH.CNTL: XLS-bestand
 Beide bestanden hernemen het geheel van de gegevens dat

toelaat om voor de lopende maand de wedde te berekenen
 Bevat de burgerlijke stand die gebruikt werd als basis om de

looncomponenten te berekenen
 Informatieve looncode 3000
 Per personeelslid worden de looncodes hernomen per

betaalperiode met vermelding van het bruto of geïndexeerde
maandbedrag, de periode, het aantal dagen of het aantal
eenheden van de geleverde prestaties en waar nodig het
type van de geleverde prestaties

Deel I : Outputs
6. L4.CNTL en TH.CNTL
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 Ingekorte versie van het TH.CNTL
 Enkel de loonelementen worden hernomen om de

berekening van bruto tot netto te kunnen
controleren

 Looncodes 4000, 6000 en 9000

Deel I : Outputs
7. TH.CNTL.TOTSUP
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 Bestand dat de netto bedragen herneemt die te
betalen zijn aan de personeelsleden, schuldeisers of
de zone

 PAY1: Dit bestand bevat een overzicht van de netto
berekeningen van Themis

 PAY 2: Dit bestand bevat een overzicht van de
betalingen en is een beperkte reproductie van het
bestand SEPA XML dat naar de banken wordt
gestuurd om de betalingen te verrichten

 L4.SEPB: Totaal van de betalingen

Deel I : Outputs
8. Bestand PAY1, PAY2 en L4.SEPB
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 Bestand dat het geheel van de schulden herneemt
voor de werkgever (recuperatie negatieve netto’s)

Deel I : Outputs
9. Bestand TH.SBNN
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 Kolom ‘I’: Nummer van de schuld
 Kolom ‘K’: Begindatum
 Kolom ‘L’: Status: A (Actief) of I (Inactief)

Deel I : Outputs
9. Bestand TH.SBNN
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 Kolom ‘O’: Amount: startbedrag van het negatieve
netto

 Kolom ‘P’: Paid: Totaal van de terugbetalingen die
reeds werden gedaan op het negatieve netto

 Kolom ‘Q’: Rest: nog te betalen bedrag
 Kolom ‘Z’: New: nieuwe schuld die aangemaakt zijn

in een bepaalde weddecyclus

Deel I : Outputs
9. Bestand TH.SBNN



17

 Bestand dat het volledige contentieux bevat
 Heeft dezelfde opmaak als het bestand

TH.SBNN

Deel I : Outputs
10. Bestand TH.CTXX
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Deel I : Outputs
11. Boekhoudkundig bestand

 L4.BHCP
Bestand in xml-formaat. Interfacebestand bestemd voor
het boekhoudkundig pakket in de zone voor de
verwerking van de informatie van de loonrun.

 TH.BHCP
Dit is de vertaling van het xml-bestand in excel-formaat.
De volgende kolommen zijn nuttig bij het gebruik van
het boekhoudkundig bestand:
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ComputationCode: de uitvoeringscode
Code Beschrijving

8 Eindejaarstoelage

9 Vakantiegeld

10 Normale wedde
(wedde)

11 Onregelmatige prestaties

13 Competentieontwikkelingstoelage

Deel I : Outputs
11. Boekhoudkundig bestand
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 Charged year:
= jaar van oorsprong
= jaar van aanrekening
= wanneer de kosten worden vastgesteld
= jaar van de betaalperiode

 Fiscal year:
= fiscaal jaar waarin het wedde-element wordt berekend;

 Financial year
= jaar van boeking
= wanneer de kosten worden betaald
= jaar van de betaaldatum

 SSQuarter: trimester van de aangifte bij RSZPPO

 PayPeriod: maand en jaar waartoe het wedde-element behoort

Deel I : Outputs
11. Boekhoudkundig bestand
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 Kolom ‘U’: DebetitAccountNumber: tot 6 cijfers;
 Kolom ‘V’: DebitacctNo5: tot 5 cijfers;
 Kolom ‘X’: CreditAccountNumber: tot 6 cijfers;
 Kolom ‘Y’ : CreditAcctNo5: tot 5 cijfers;
 Kolom ‘Z’: SaldoCreditDebit: deze kolom bevat de bedragen die

gecrediteerd of gedebiteerd worden voor deze rij. Dit laat toe om
gemakkelijker een totaal te berekenen.

Deel I : Outputs
11. Boekhoudkundig bestand



22

 SalaryCode: Looncode

Deel I : Outputs
11. Boekhoudkundig bestand
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 TypeOfSalaryCode: Type code. Mogelijke waarden:
 LOON: wedde
 H/S: Haard- of Standplaatstoelage
 Nat/COMP: Voordeel in natura
 CO2
 MC: Maaltijdcheques
 45301: Bedrijfsvoorheffing
 454011: Wergeversbijdrage pensioen
 454012: Werknemer ZIV
 454013: Werkgever ZIV
 454014: Inhouding sociale zekerheid - werknemer
 454015: Inhouding sociale zekerheid - werkgever
 454017: Bijzondere Bijdrage Sociale Dienst
 454018: Bijdrage van de werkgever gemeenschappelijke sociale dienst
 45453: Inhouding pensioen
 45501: Nettoloon
 45511: Nettoloon werknemers met gesco-statuut
 458211: Inhouding externe schuld (CTX)
 458212: Inhouding maaltijdcheques
 458213: Inhouding negatieve netto’s

 SalaryBaseCode: basislooncode indien de resultaatcode betrekking heeft op degene die
werd verdeeld over de basislooncodes.

Deel I : Outputs
11. Boekhoudkundig bestand
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 PaymentDebtCode: enkel voor de definitieve berekeningen.
Vermelding indien betaald of opgenomen in de schuld. Mogelijke
waarden: 1 = betaald

2 = niet betaald (opgenomen in schuld)
 CreditorName: naam van de derde aan wie de schuld toebehoort. Met

andere woorden, aan wie de inhouding moet worden betaald.

Deel I : Outputs
11. Boekhoudkundig bestand
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 Link TH.BHCP en TH.SBNN:
 Paymentdebtcode 2 + algemene rekening(en) 45501 en 45511 =

nieuwe schulden in bestand TH.SBNN:

 Bestand TH.BHCP:

 Bestand TH.SBNN:

Deel I : Outputs
11. Boekhoudkundig bestand
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Deel I : Outputs
12. TH.BHCP.TOT

 3 tabbladen met een debettotaal en
creditAmounts
 Economische code met suffix + algemene

rekeningen
 Economische code met suffix + detail

algemene rekeningen
 Economische code zonder suffix + algemene

rekeningen.
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Deel I : Outputs
13. Het bestand L4.BLLC
 Het bestand bestaat uit 4 tabbladen:

 Algemeen overzicht
 Dit verslag geeft minstens één lijn per

begrotingsartikel (functionele code en economische
code)

 Detail per looncode
 In dit verslag is er een extra veld: de looncode

 Detail per persoon
 Berekening per persoon volgens de economische

code
 Detail van de inhoudingen

 Tabblad van de inhoudingen per persoon
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Deel I : Outputs
13. Het bestand TH.BLLC
 Dit is het omgezette xml-bestand (L4.BLLC) naar een

xls-bestand waarin enkele gegevens werden
toegevoegd.

 Dit bestand bevat 5 tabbladen: er werd één tabblad
toegevoegd met de economische codes zonder
suffixen.
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Deel I : Outputs
13. Het bestand TH.BLLC
 Belangrijke verschillen met het bestand L4.BLLC:

 De benamingen van de kolommen werden
aangepast naar de boekhoudkundige benamingen

 Er werd een onderscheid gemaakt tussen de
budgetaire last en de algemene rekeningen :
totaal van de budgetaire last dient gelijk te zijn aan
het totaal van de algemene rekeningen

 Er werd een onderscheid gemaakt tussen het
fiscale, begrotings- en dienstjaar

 Kolom belastbaar + kolom niet-belastbaar
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Deel I : Outputs
13. Het bestand TH.BLLC
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Deel I : Outputs
14. TH.F274 – De bedrijfsvoorheffing

 De gegevens worden geladen vanuit het bestand
L4.F274. Dit bestand wordt niet meer bezorgd aan de
zones, enkel het bestand TH.F274

 Bestaat uit 2 tabbladen:
 ‘Detail’: bevat elke detaillijn waarvan de bedragen

verschillen van 0 (afkomstig van het bestand L4.F274);
 ‘Totaal’: bevat de totaalbedragen voor de

voorafbetaalde en na vervallen termijn betaalde
personeelsleden.
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Deel II

Link tussen Themis en de
Outputs
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Deel II: Link tussen Themis en de Outputs

4 analysegevallen

1. Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
2. Impact van de berekening van variabele bezoldiging
3. Impact van een positieve regularisatie
4. Impact van een negatieve regularisatie
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Impact van de berekening van
de vaste bezoldiging

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
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Nodige gegevens
• Weddeschaal – trap
• Fiscale/familiale toestand
• Statutair/contractueel
• Index (sinds 01-01-2013: 1,6084)
• Toelagen/vergoedingen

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
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Weddeschaal – Statutair/contractueel
 Functiegegevens, tabblad statuut

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
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 Trap
 Anciënniteiten en jaarbasis, Startkapitaal

anciënniteiten.

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
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 Trap
 Controle vanuit het menu anciënniteiten en jaarbasis.

Resultaat vertaald in vaste looncode 1000

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
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 Fiscale/familiale toestand
 Persoonsgegevens, wijziging van de persoonsgegevens,

tabblad signaletiekgegevens

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
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 Fiscale/familiale toestand
 Persoonsgegevens, wijziging van de

persoonsgegevens, tabblad Personen ten laste

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
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 Toelagen en/of vergoedingen
Vaste looncodes

 4000: Geïndexeerde brutomaandwedde
 4003: Nabijheidstoelage
 4035: Standplaatstoelage
 4045: Telefoonvergoeding
 4046: Vergoeding onderhoud uniform

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
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 Loondossier Loonberekeningen/prestatiemaand

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging
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 Vertaling in het bestand TH.BHCP

Het bestand TH.BHCP wordt voorgesteld als het
journaal

De boekingen gebeuren per element van de bezoldiging
(vast loon, toelage, vergoeding)

 Voorbeeld van boeking van de vaste bezoldiging:

Vaste Bezoldiging

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging



44

 Vertaling in het bestand L4.BLLC

Het bestand L4.BLLC bevat de budgettaire impact van
de bezoldigingen van de personeelsleden

De boekingen zijn gegroepeerd per begrotingsartikel
(functionele code + economische code)

 Voorbeeld van boeking van de vaste bezoldiging op
basis van het tabblad detail per persoon

Vaste bezoldiging
BLLC

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
1.Impact van de berekening van de vaste bezoldiging



45

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs

Impact van de berekening van
de variabele bezoldiging
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 De variabele bezoldiging bevat alle elementen van de
bezoldiging die onderworpen zijn aan een aantal
prestaties uitgevoerd door het personeelslid

 Bv. model 9 bis
Functietoelage verbonden aan de detachering van

het personeelslid
enz. …

 Vertaald in de outputs-bestanden onder de computation
code 11

 Altijd terugwerkende kracht ten vroegste in de maand die
volgt op de prestaties

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
2.Impact van de berekening van de variabele bezoldiging
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 Toelagen en/of vergoedingen
 Variabele looncodes

 4037: Nachturen 19/22

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
2.Impact van de berekening van de variabele bezoldiging
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 Toelagen en/of vergoedingen
 Variabele looncodes

 4163: Maaltijd model 9 bis

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
2.Impact van de berekening van de variabele bezoldiging
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 Loondossier, Loonberekening/prestatiemaand

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
2.Impact van de berekening van de variabele bezoldiging
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 Vertaling in het bestand TH.BHCP
We nemen dezelfde kolommen als voor de vaste

bezoldiging over

 Voorbeeld van boeking van de variabele bezoldiging:

Variabele
Bezoldiging

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
2.Impact van de berekening van de variabele bezoldiging
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 Vertaling in het bestand L4.BLLC
 Voorbeeld van boeking van de variabele bezoldiging op

basis van het tabblad Detail per persoon

Variabele
Bezoldiging BLLC

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
2.Impact van de berekening van de variabele bezoldiging
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Deel II: Link tussen Themis en de Outputs

Impact van een positieve
regularisatie
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 Baremische bevordering van B2 naar B3 op 01-03-2011.
De invoering werd verricht in de berekeningscyclus van
06-2011.

 Loondossier, Detail van de betalingen voor de maand
06-2011.

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
3.Impact van een positieve regularisatie
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 Loondossier, berekeningsmaand

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
3.Impact van een positieve regularisatie
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 Vertaling in het bestand TH.BHCP

Positief Regul

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
3.Impact van een positieve regularisatie
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 Vertaling in het bestand L4.BLLC
Op basis van het tabblad Detail per persoon

Positief Regul BLLC

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
3.Impact van een positieve regularisatie
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Deel II: Link tussen Themis en de Outputs

Impact van een negatieve
regularisatie
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 L-124 op 27-10-2011 bepaalt dat een personeelslid
toegelaten wordt tot de opleiding hoofdinspecteur op 01-
10-2011.

 Sociale promotie, blijft ten laste van de PZ
 Opheffing van de rechten op de nabijheidstoelage en

telefoonvergoeding
 Onverschuldigd bedrag bedraagt 53,58 euro netto

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
4.Impact van een negatieve regularisatie
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 Loondossier per berekeningsmaand
 Periode van 01-10-2011 tot 31-10-2011

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
4.Impact van een negatieve regularisatie
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 Vertaling in het bestand TH.BHCP

We nemen dezelfde kolommen als voor de vaste
bezoldiging over

Negatief Regul

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
4.Impact van een negatieve regularisatie



61

 Vertaling in het bestand L4.BLLC
Op basis van het tabblad Detail per persoon

Negatief regul BLLC

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
4.Impact van een negatieve regularisatie
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Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
4.Impact van een negatieve regularisatie

 Vertaling in het bestand TH.SBNN

 Komt overeen met de extractie van het schuldbeheer
van Themis op de sluitingsdatum.
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Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
4.Impact van een negatieve regularisatie

Paid
0,00 €

Rest
53,58 €

Rang
1

Amount
53,58 €

RecipientId
00000000001

Recipient
ZP 5555

Info AgreedPercentage
100

Letter Type
New

AgreedAmount
0

Message Digi

EmplId
0000020

Bu
5555

EmplIdAlter EmplIDAlterOld
440000020 440000020

Nr
L00000000024

BronId BeginDate
1/01/1900

DebtGrp
9953

Effdt
14/11/2011

Jur
00XXXX

Status
I

LastName
NAAM

FirstName
VOORNAAM
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 Vertaling in het bestand TH.SBNN

Deel II: Link tussen Themis en de Outputs
4.Impact van een negatieve regularisatie

DebtGrp Rang Amount Paid Rest RecipientId Recipient Message Info Digi AgreedAmount AgreedPercentage Letter Type
9953 1 53,58 € 0,00 € 53,58 € 00000000001 ZP 5555 0 100 New

Jur Bu EmplId EmplIdAlter EmplIDAlterOld LastName FirstName Effdt Nr BronId BeginDate Status
00XXXX 5555 0000020 440000020 440000020 NAAM VOORNAAM 14/11/2011 L00000000024 1/01/1900 I

TH.SBNN
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Deel III

Bedrijfsvoorheffing: Niet-
overeenstemming tussen de

opgaven 325 en de aangiftes 274
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing

1. Belcotax
2. De opgaven 325
3. De aangiftes 274
4. Het fiscaal jaar
5. De fiscale regels
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
1. Belcotax

 Bij iedere fiscale sluiting wordt BELCOTAX
opgesteld.

Dit bestaat uit het opladen van alle fiscale
fiches die opgesteld werden voor de zone in de
toepassing « Belcotax On Web » (BOW) van de
FOD Financien en uit de opmaak van de
opgaven 325.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
1. Belcotax

 Het SSGPI produceert 2 BELCOTAX per jaar.

Dit volgt op de fiscale regel betreffende de negatieve regularisaties
die het jaar N-1 betreffen en die aangemaakt werden in de 1ste

periode van het jaar N.

Immers, de 1ste Belcotax wordt uitgevoerd in het begin van het jaar
N en de 2e Belcotax wordt uitgevoerd eens de 1ste periode van het
jaar N voorbij is (=> naar aanleiding hiervan wordt een bestand
F27A aangemaakt).

Dit rechtvaardigt eveneens dat de politiezones 2 keer per jaar
geconfronteerd worden met tegenstrijdigheden tussen de opgaven
325 en de aangiftes 274.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
2. De opgaven 325

 De opgaven 325 : Definitie

= geheel van fiscale fiches uitgegeven door
het SSGPI en de CDVU voor de
personeelsleden, de leden van de politieraad
en de mandatarissen van de politiezone.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
2. De opgaven 325

 De verschillende soorten fiscale fichesDe verschillende soorten fiscale fiches
Hieronder kan u een algemeen overzicht terugvinden van de 5
meest voorkomende fiscale fiches die de politiezones kunnen
tegenkomen alsook een korte omschrijving ervan:

 De fiscale fiches 281.10De fiscale fiches 281.10
Deze omvatten :
- de gewone bezoldigingen,
- het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de

competentieontwikkelingstoelage
- de presentiegelden van de schepenen die als raadslid

zetelen in de politieraad,
- de tussenkomst van de zone in de verplaatsingskosten,…
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
2. De opgaven 325

 De fiscale fiches 281.12De fiscale fiches 281.12
Deze omvatten:
- de wachtgelden ten gevolge van een disponibiliteit wegens
ziekte minder dan 100% ( statutair personeel).

 De fiscale fiches 281.18De fiscale fiches 281.18
Deze omvatten:
- de wachtgelden ten gevolge van een disponibiliteit wegens
ziekte gelijk aan 100% (statutair personeel),
- de vergoedingen voor ziekte gestort tijdens de ziekteperiode
van de 2e, 3e en 4e week ( contractueel personeel),…
- weddecomplement vierdagenweek (nieuw stelsel)
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
2. De opgaven 325

 De fiscale fiches 281.30De fiscale fiches 281.30
Deze omvatten :
- de presentiegelden van niet-schepenen die zetelen als

raadslid in de politieraad.

 De fiscale attesten 281.25De fiscale attesten 281.25
Deze hernemen de negatieve herberekeningen uitgevoerd op
de vorige fiscale jaren en betreffende de elementen hernomen
in de voornoemde fiscale fiches.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 De aangiftes 274 : Definitie

= geheel van de FinProf-aangiftes van de
bedrijfsvoorheffing – uitgevoerd door de
politiezone – op basis van de gegevens die
ter beschikking gesteld worden via VERA.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 De bestanden overgemaakt via VERADe bestanden overgemaakt via VERA
Het SSGPI stelt de politiezones 4 verschillende bestanden ter
beschikking die aan te geven zijn via de toepassing FinProf:

 De bestandenDe bestanden FinProfFinProf
Deze zijn afkomstig van de loonmotor van de CDVU (Centrale
Dienst van de Vaste Uitgaven).
Het betreft de regularisaties die betrekking hebben op de jaren
voorafgaand aan 2010.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274
 FinProfFinProf-- bestandenbestanden van de CDVUvan de CDVU

Vb: 5555_201310280920_FinProf - Aangifte 201310W

AangifteAangifte ::

ToekenningsperiodeToekenningsperiode : 10/2013: 10/2013
AardAard vanvan inkomsteninkomsten : 10: 10 gewonegewone bezoldigingenbezoldigingen
(code 10(code 10 alsals standaardstandaard,, wantwant erer zijnzijn geengeen detailsdetails in dein de bestandenbestanden afkomstigafkomstig van de CDVU)van de CDVU)
BelastbareBelastbare inkomsteninkomsten :: 532,92 €
BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing ::159,49 €

Onderneming
snummer

Belastbaar
bedrag

Bedrijfsvoorhe
ffing

Vlaamse forfaitaire
vermindering

Regional
e directie

Ontvangk
antoor

123456789 532,92 159,49 0,00 08 34
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 De bestanden TH.F274De bestanden TH.F274
Deze zijn afkomstig van de loonmotor THEMIS ( loonmotor van
het SSGPI).
Ze betreffen de weddes en regularisaties die betrekking hebben
op de jaren volgend op 2009.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274
 DeDe bestandenbestanden TH.F274 en THEMISTH.F274 en THEMIS

Vb: TH.F274.0011444.20131118.000001 (altijd het tabblad « totaal » nemen)

22 AangiftesAangiftes ::

ToekenningsperiodeToekenningsperiode : 11/2013: 11/2013
AardAard van devan de inkomsteninkomsten : 10: 10 gewonegewone bezoldigingenbezoldigingen
BelastbaarBelastbaar inkomeninkomen :: 293.828,14 €
BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing :: 95.613,72 €

ToekenningsperiodeToekenningsperiode : 11/2013: 11/2013
AardAard van devan de inkomsteninkomsten: 30: 30 presentiegeldenpresentiegelden
BelastbaarBelastbaar inkomeninkomen :: 1.700,00 €
BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing :: 463,25 €

JUR FAC JAAR FI MAAND Sum_
BasisVoorheffi
ng

Sum
Voorheffing

DatumWe
dde

ZONE T DatumCre
atie

11444 1 2013 10 99/99/9999 28.890,02 14.336,83 18/11/2013 5555 O 18/11/2013

11444 1 2013 10 99/99/9999 264.938,12 81.276,89 19/11/2013 5555 O 19/11/2013

11444 1 2013 30 99/99/9999 1.700,00 463,25 19/11/2013 5555 O 19/11/2013
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 De aanmaak van de bestanden F27ADe aanmaak van de bestanden F27A
Gedurende de 1Gedurende de 1steste periode van het jaar N, konden negatieveperiode van het jaar N, konden negatieve
regularisaties betreffende het fiscaal jaarregularisaties betreffende het fiscaal jaar NN--11 uitgevoerd wordenuitgevoerd worden
voor sommige personeelsleden. In dit geval, dienen dezevoor sommige personeelsleden. In dit geval, dienen deze
regularisaties hernomen te worden in deregularisaties hernomen te worden in de BELCOTAXBELCOTAX-- aangifteaangifte
van het jaarvan het jaar NN--11 en niet van het jaar N dat opgesteld zal wordenen niet van het jaar N dat opgesteld zal worden
en verzonden wordt naar de FOD Financien verzonden wordt naar de FOD Financiëën door het SSGPIn door het SSGPI
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 De aanmaak van de bestanden F27ADe aanmaak van de bestanden F27A
Aangezien deze negatieve regularisaties betreffende het jaarAangezien deze negatieve regularisaties betreffende het jaar NN--
11 uitgevoerd zullen worden in het jaar N, zullen deuitgevoerd zullen worden in het jaar N, zullen de BELCOTAXBELCOTAX--
aangifteaangifte en deen de FINPROFFINPROF-- aangifte, uitgevoerd op basis van deaangifte, uitgevoerd op basis van de
bestanden F274, niet meer overeenstemmen.bestanden F274, niet meer overeenstemmen.

Daarom heeft het SSGPI de bestanden F27A gecreDaarom heeft het SSGPI de bestanden F27A gecreëëerd.erd.

Dankzij deze bestanden, zal een overeenstemming mogelijk zijnDankzij deze bestanden, zal een overeenstemming mogelijk zijn
tussen detussen de opgavesopgaves 325 (325 (BELCOTAXBELCOTAX--aangiftesaangiftes) en de aangiftes) en de aangiftes
274 (274 (FINPROFFINPROF-- aangiftes) omdat deze laatste de maandelijkseaangiftes) omdat deze laatste de maandelijkse
bestanden F274 zullen verbeteren.bestanden F274 zullen verbeteren.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 De bestanden TH.F27A of L4.F27ADe bestanden TH.F27A of L4.F27A
Deze zijn afkomstig van de loonmotor Themis (loonmotor van
het SSGPI).

Het principe van dit soort bestand bestaat erin de bedragen over
te brengen van een fiscaal belastingjaar naar een ander.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 DeDe bestandenbestanden TH.F27A of L4.F27A van THEMISTH.F27A of L4.F27A van THEMIS

Vb: L4.F27A.0011444.20120823.000001

22 AangiftesAangiftes ::

ToekenningsperiodeToekenningsperiode : 2011: 2011 ToekenningsperiodeToekenningsperiode : 2012: 2012
AardAard van devan de inkomsteninkomsten : 10: 10 gew.bezoldigingengew.bezoldigingen AardAard vanvan inkomsteninkomsten : 10: 10 gew.bezoldgew.bezold..
BelastbaarBelastbaar inkomeninkomen :: -66,86 € BelastbaarBelastbaar inkomeninkomen : +: +66,86 €
BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing ::-21,13 € BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing ::+21,13 €

JUR FAC JAAR NR WEDDE FI MAAND BASIS
VOORHEF
FING

VOORHEF
FING

DATUM
WEDDE

ZONE GR
PE

T DATUM
CREATIE

11444 1 2011 115481000000 10 30/04/2011 -37,69 -11,80 14/05/2012 5555 1 C 23/08/2012

11444 1 2012 115481000000 10 30/04/2011 37,69 11,80 14/05/2012 5555 1 C 23/08/2012

11444 1 2011 115481000000 10 31/10/2011 -31,17 -9,33 23/01/2012 5555 1 C 23/08/2012

11444 1 2012 115481000000 10 31/10/2011 31,17 9,33 23/01/2012 5555 1 C 23/08/2012

11444 1 2011 10 99/99/9999 -68,86 -21,13 5555 C 23/08/2012

11444 1 2012 10 99/99/9999 68,86 21,13 5555 C 23/08/2012
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 De aanmaak van de bestanden F27BDe aanmaak van de bestanden F27B
Het is ook mogelijk dat, ten gevolge van deze fiscale regel, het
onmogelijk is om bepaalde fiscale bestanden in te voegen in de
BOW (voorbeeld: een fiscale fiche met een negatief belastbaar
bedrag en een negatieve bedrijfsvoorheffing).

Dan spreken we over blokkerende fiscale fiches.

Dit probleem heeft als gevolg dat het SSGPI verplicht is om de
nodige aanpassingen aan te brengen zodat deze fiches
aangegeven kunnen worden in BOW door over te gaan tot het
manueel opstellen van deze fiches.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

Daarom heeft het SSGPI de bestanden F27B gecreDaarom heeft het SSGPI de bestanden F27B gecreëëerd.erd.

De bestanden F27B betreffen dus enkel de fiscale fiches dieDe bestanden F27B betreffen dus enkel de fiscale fiches die
manueel opgesteld werden.manueel opgesteld werden.

Dankzij deze bestanden is er een overeenstemming mogelijkDankzij deze bestanden is er een overeenstemming mogelijk
tussen detussen de opgavesopgaves 325 (325 (BELCOTAXBELCOTAX-- aangiftes) en de aangiftesaangiftes) en de aangiftes
274 (274 (FINPROFFINPROF-- aangiftes) omdat deze laatste de reedsaangiftes) omdat deze laatste de reeds
opgestelde maandelijkse bestanden F274 en de bestandenopgestelde maandelijkse bestanden F274 en de bestanden
F27A zullen verbeteren.F27A zullen verbeteren.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 De bestanden TH.F27BDe bestanden TH.F27B
Het betreft de weddes afkomstig van de loonmotor THEMIS
(loonmotor van het SSGPI) maar werden gecreëerd ten gevolge
van het opstellen van de fiscale fiches die manueel dienden
verbeterd te worden.
Het principe van dit type bestand bestaat er ook in om de
bedragen van een fiscaal belastingjaar naar een ander over te
brengen.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
3. De aangiftes 274

 DeDe bestandenbestanden TH.F27B van THEMIS (TH.F27B van THEMIS (manueelmanueel opgesteldopgesteld))

Vb: TH.F27B.0011444.20130825.000001TH.F27B.0011444.20130825.000001

22 AangiftesAangiftes ::

ToekenningsperiodeToekenningsperiode : 2012: 2012 ToekenningsperiodeToekenningsperiode : 2013: 2013
AardAard van devan de inkomsteninkomsten : 10: 10 gewonegewone bezoldigingenbezoldigingen AardAard van devan de inkomsteninkomsten : 10: 10 gewgew.. bezoldigbezoldig..
BelastbaarBelastbaar inkomeninkomen : +: + 58.467,09 € BelastbaarBelastbaar inkomeninkomen :: -- 58.467,09 €
BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing : +: + 22.846,94 € BedrijfsvoorheffingBedrijfsvoorheffing :: -- 22.846,9422.846,94 €

JUR FAC JAAR FI MAAND Sum_
Basisvoorheffing

Sum
Voorheffing

DatumWe
dde

ZONE T DatumCreati
e

11574 2012 10 99/99/9999 58.467,09 22.846,94 12/2012 5340 25/08/2013

11574 2013 10 99/99/9999 -58.467,09 -22.846,94 06/2013 5340 25/08/2013
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
4. Het fiscaal jaar

 Bepaling van het fiscaal jaarBepaling van het fiscaal jaar

Het element dat het fiscaal jaar bepaalt ( jaar
van de inkomsten) tot hetwelk een inkomen
behoort is de toekennings-/ betaaldatum van
deze laatste.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
4. Het fiscaal jaar

 Zo behoort het weddebestand van december van het jaar N-1
waarvan de betaling uitgevoerd wordt op de 1ste werkdag van
januari van het jaar N behorend tot het fiscale jaar N
(belastingsjaar N+1 – Inkomsten N).

 Het fiscaal jaar van een nabetaald personeelslid bestaat uit de
weddes van december van het jaar N-1 tot november van het
jaar N.

 Het fiscaal jaar van een vooraf betaald personeelslid bestaat uit
de weddes van januari van het jaar N tot december van het jaar
N.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
4. Het fiscaal jaar

 Concreet :
De nabetaalden:
Inbegrepen in het fiscaal jaar N:
- de wedde van december N-1 tot november N,
- de onregelmatige prestaties van december N-1 tot november

N,
- het vakantiegeld N,
- de competentieontwikkelingstoelage N,
- de eindejaarstoelage N,
- de eventuele regularisaties betaald op de laatste werkdag van

december N
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
4. Het fiscaal jaar

Vooraf betaalde personeelsleden:

Inbegrepen in het fiscaal jaar N:
- de weddes van januari N tot december N,
- de onregelmatige prestaties van december N-1(hernomen als

achterstallen van het belastingjaar N) tot november N,
- het vakantiegeld N,
- de competentieontwikkelingstoelage N,
- de eindejaarstoelage N,
- de eventuele regularisaties die betaald werden op de laatste

werkdag van december N.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
5. De fiscale regels

 Tijdens het opstellen van de fiscale fiches,
worden de regularisaties uitgevoerd tijdens
een belastingjaar en betreffende de
inkomsten afkomstig van een ander
belastingjaar onderworpen aan verschillende
regels.

We gaan hieronder de 4 gevallen opsommen
alsook hun fiscale impact:
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
5. De fiscale regels

 De negatieve regularisaties die het jaar N-1 betreffen en die
aangemaakt werden in de 1ste periode van het jaar N ( de
einddatum van de 1ste periode van het jaar N wordt ieder jaar
vastgelegd door het SSGPI en mag niet na 31/08/N zijn) dienen
hernomen te worden in de fiscale fiche 281(.10/.12/.18/.30) van het
belastingjaar N - inkomsten N-1.

-> De verwerping wordt uitgevoerd met een bedrijfsvoorheffing op
de achterstallen

Voorbeeld : Belastingjaar 2013 – Inkomsten 2012
- De negatieve regularisaties die het jaar 2012 betreffen en die
aangemaakt werden in de 1ste periode van 2013 (of voor 2013: van
01/01/2013 tot 30/06/2013) dienen hernomen te worden in de fiscale
fiche 281 (.10/.12/.18/.30) inkomsten 2012.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
5. De fiscale regels

 De negatieve regularisaties die het jaar N-1 betreffen en die
in de 2e periode van het jaar N aangemaakt worden dienen
hernomen te worden in een fiscaal attest 281.25 inkomsten N-1.

-> De verwerping gebeurt op belastbaar niveau

Voorbeeld : Belastingjaar 2013 – Inkomsten 2012
- De negatieve regularisaties die het jaar 2012 betreffen en

aangemaakt werden in de 2e periode van 2013 dienen hernomen te
worden in fiscaal attest 281.25 inkomsten 2012.
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
5. De fiscale regels

 De negatieve regularisaties die een jaar
voorafgaand aan het jaar N-1 betreffen en die
aangemaakt worden tijdens het jaar N (om het
even welke periode van het jaar N) dienen hernomen
te worden in een fiscaal attest 281.25 inkomsten
20XX (< N-1).

-> De verwerping gebeurt op belastbaar niveau

Voorbeeld : Belastingjaar 2013 – Inkomsten 2012
- De negatieve regularisaties die een jaar voorafgaand aan 2012
betreffen en die aangemaakt werden in 2013 (om het even
welke periode van 2013) dienen hernomen te worden in een
fiscaal attest 281.25 inkomsten 20XX (< 2012).
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Deel III: Bedrijfsvoorheffing
5. De fiscale regels

 De positieve regularisaties die aangemaakt werden in het
jaar N betreffende een jaar voorafgaand aan het jaar N
dienen als achterstallen te verschijnen op de fiscale fiche
281(.10/.12/.18/.30) van het belastingjaar N+1 - inkomsten N.

-> Berekening met de bedrijfsvoorheffing op de achterstallen.

Voorbeeld : Belastingjaar 2013 – Inkomsten 2012
- De positieve regularisaties in 2013 betreffende een jaar voorafgaand
aan 2013 dienen als achterstallen te verschijnen op de fiscale fiche 281
(.10/.12/.18/.30) inkomsten 2013.
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Vragen?


