18/03/2022
Bericht aan de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones en de boekhoudkundige dienst van de
federale politie
Verschillende werkgevers van de geïntegreerde politie hebben een schrijven ontvangen van de FOD
Financiën - Bedrijfsvoorheffing, met een aanmaning tot onmiddellijke betaling, wegens verschillen
tussen de FinProf-aangifte en het reeds vereffende bedrag.
Deze verschillen vloeien voort uit de FinProf-aangiften van Alight.
De FinProf-bestanden, die op FinDoc beschikbaar worden gesteld, bevatten berekeningen uitgevoerd
op prestatiemaanden van voorgaande jaren. Het blijkt dat Alight deze bedragen van
bedrijfsvoorheffing heeft aangegeven op de prestatiemaanden en niet op de berekeningsmaand.
Voorbeeld:
De politiezone ontving een schrijven van de FOD Financiën voor een nog te betalen bedrag van € 72,58
voor de periode van december 2021.
Het aangegeven bedrag is € 135.353,88.
Het reeds betaalde en/of ingeschreven bedrag is € 135.281,30,
d.w.z. een verschil van € 72,58.
Dit verschil is opgenomen in het FinProf-bestand van Alight volgend op de aangifte van januari 2022.
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72,58

De bedragen van € 36,29, d.w.z. een totaal van € 72,58, werden aangegeven voor de maand december
2021 in plaats van januari 2022. De kolommen Payroll Year en Payroll Period zijn correct ingevuld, maar
de aangifte is gedaan op basis van de kolommen Year en Income Period. Dit leidt tot het verschil dat
in het schrijven van de FOD Financiën wordt vermeld.
Deze anomalie werd met hoge prioriteit aan Alight gemeld. De firma stelde dat de aangifte van maart
2022 correct zou moeten zijn om dit soort fouten niet te accumuleren.
De cel boekhouding van het SSGPI heeft Alight gevraagd om :
1. deze anomalie prioritair op te lossen voor de definitieve run van maart 2022
2. de sinds 10/2021 uitgevoerde aangiften recht te zetten
3. contact op te nemen met de FOD Financiën - Bedrijfsvoorheffing om een stopzetting te
vragen van de verwijlintresten en boetes, maar ook om een vrijstelling van de verwijlintresten
die reeds naar de verschillende werkgevers van de geïntegreerde politie werden gestuurd.

Op dit ogenblik weten wij niet wat er zal gebeuren met de verwijlintresten die in het schrijven van de
FOD Financiën worden vermeld.
Wij hopen dat deze situatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen zo spoedig mogelijk zullen worden
opgelost.

