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Verbeterde fiscale fiches – Inkomstenjaar 2010

Referenties

1. Circulaire van 19 mei 2009 CiRH.244/594.121 (AOIF nr. 28/2009);
2. Nota van 18 januari 2010 met als kenmerk SSGPI-ID 214486-2010

(www.ssgpi.be);
3. Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de

bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten – inkomsten 2010, FOD Financiën –
AOIF.

1. Ratione personae
De personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
Aan de personeelsdiensten van de lokale politiezones en de personeelsdiensten van de eenheden en
diensten van de federale politie zouden wij vriendelijk willen verzoeken de inhoud van dit schrijven kenbaar
te maken aan de personeelsleden van de zone / directie.
2. Ratione materiae
2.1 Algemeen
Een aantal personeelsleden (zie het bestand in de toepassing VERA) zullen in de loop van september 2011
een ‘verbeterde’ fiscale fiche met betrekking tot het inkomstenjaar 2010 ontvangen. Deze verbeterde fiscale
fiche vernietigt en vervangt de oorspronkelijke fiscale fiche met betrekking tot het inkomstenjaar 2010.
2.2 Waarom een ‘verbeterde’ fiscale fiche?
Er zal een ‘verbeterde’ fiscale fiche opgesteld worden in de volgende gevallen:
- wanneer er in de periode van maart tot en met juli 2011 een negatieve herberekening met
betrekking tot het inkomstenjaar 2010 heeft plaatsgevonden;
- wanneer op de oorspronkelijke fiscale fiche met betrekking tot het inkomstenjaar 2010 foutieve
gegevens worden vermeld;
- wanneer er bedragen met betrekking tot het inkomstenjaar 2010 op een verkeerde fiscale fiche
werden vermeld.
2.2.1

Negatieve herberekeningen

Sinds 1 januari 2010 werd de procedure die gevolgd moet worden, bij de regularisatie van de belastingstoestand
van een personeelslid die in een vorig jaar te veel betaalde bezoldigingen heeft verkregen, gewijzigd.
Deze nieuwe procedure werd opgenomen in de Circulaire nr. Ci.RH.244/594/121 (AOIF Nr. 28/2009) van 19 mei
2009.

Deze nieuwe procedure voorziet in de opmaak van verbeterde fiscale fiches wanneer er negatieve
herberekeningen hebben plaatsgevonden in een fiscaal jaar met betrekking tot het fiscaal jaar onmiddellijk
voorafgaand aan het jaar van de terugvordering.

De personeelsleden die in de loop van maart tot en met juli 2011 één of meer negatieve herberekeningen
hebben gehad op hun inkomsten van 2010 zullen een verbeterde fiscale fiche met betrekking tot het
inkomstenjaar 2010 ontvangen. Deze negatieve herberekeningen gebeurden tot het netto.
Op deze nieuwe fiscale fiche worden de belastbare inkomsten voor 2010 vermeld, rekening houdend met
deze negatieve herberekeningen.
Voorbeeld:
Een personeelslid heeft een fiscale fiche 281.10 met betrekking tot het inkomstenjaar 2010 ontvangen met
volgende bedragen:
Belastbaar inkomen (code 250) = 83.313,14
Bedrijfsvoorheffing (code 286) = 37.168,31
In maart 2011 werd vastgesteld dat het betrokken personeelslid ten onrechte een bedrag aan onregelmatige
prestaties (€ 1145,48 bruto) heeft ontvangen en bijgevolg werden deze onregelmatige prestaties verworpen
(belastbaar = -1104,82 en bedrijfsvoorheffing = - 497,06) .
Op de verbeterde fiscale fiche 281.10 wordt rekening gehouden met deze negatieve herberekening.
Bijgevolg zal op de verbeterde fiscale fiche 281.10 volgende bedragen vermeld worden:
Belastbaar inkomen (code 250) = 82.208,32
Bedrijfsvoorheffing (code 286) = 36.671,25
Opmerking: de negatieve herberekeningen die uitgevoerd worden vanaf augustus 2011 met betrekking tot
een voorgaand fiscaal jaar zullen tot gevolg hebben dat een brutobedrag (met inbegrip van de
bedrijfsvoorheffing) terugbetaald moet worden. De betrokken personeelsleden zullen dan een fiscale fiche
281.25 ontvangen.
Voor meer informatie willen wij u graag verwijzen naar onze nota van 18 januari 2010 met als kenmerk
SSGPI-ID 214486-2010 (www.ssgpi.be).
2.2.2

Foutieve gegevens vermeld op de oorspronkelijke fiscale fiche

Bij een aantal personeelsleden heeft het SSGPI vastgesteld dat de gegevens die vermeld werden op de
fiscale fiche met betrekking tot het inkomstenjaar 2010 niet correct waren.
Om deze reden is het SSGPI overgegaan tot een verbetering van deze gegevens met een nieuwe fiscale
fiche tot gevolg.
Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden:
- Voor de personeelsleden die in de loop van 2010 een vergoeding voor het onderhoud van een
politiehond hebben ontvangen, stond er op de oorspronkelijke fiscale fiche onder de rubriek 23b
(=kosten eigen aan de werkgever) een bedrag vermeld. Maar hier dient, conform de richtlijnen van
FOD Financiën, geen bedrag vermeld te worden. Vandaar dat deze personeelsleden een verbeterde
fiscale fiche zullen ontvangen (waarbij onder de rubriek 23b ‘NIHIL’ vermeld wordt).
- Voor bepaalde personeelsleden werd op de oorspronkelijke fiscale fiche met betrekking tot
inkomstenjaar 2010 in de rubriek “bijdragen in de reiskosten – gemeenschappelijk openbaar
vervoer” (rubriek 17a) ten onrechte een bedrag vermeld. Vandaar dat deze personeelsleden een
verbeterde fiscale fiche hebben ontvangen (waarbij onder de rubriek 17a ‘NIHIL’ vermeld wordt).
2.2.3

Gebruik van de verkeerde fiscale fiche

De leden van de politieraad krijgen een presentiegeld toegekend voor de dagen waarop zij effectief
deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad.
Indien een schepen zetelt als raadslid van de politieraad dienen deze presentiegelden vermeld te worden op
een fiscale fiche 281.10. Indien een niet-schepen zetelt als raadslid van de politieraad dienen deze
presentiegelden vermeld te worden op een fiscale fiche 281.30.
Bij de verspreiding van de fiscale fiches met betrekking tot het inkomstenjaar 2010 werd vastgesteld dat de
raadsleden-schepenen verkeerdelijk een fiscale fiche 281.30 hebben ontvangen in plaats van een fiscale
fiche 281.10.
Om deze reden zullen bepaalde raadsleden-schepenen in september 2011 een verbeterde fiscale fiche
ontvangen.
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2.3 Wat dient het personeelslid met deze ‘verbeterde’ fiscale fiche te doen?
Het is mogelijk dat het personeelslid zijn aangifte ‘Personenbelasting’ heeft ingediend aan de hand van de
oorspronkelijke fiscale fiche met betrekking tot het inkomstenjaar 2010, die foutieve gegevens bevat. Welke
stappen dient het personeelslid dan te ondernemen?
In principe dient het personeelslid geen stappen te ondernemen. De verbeterde fiscale fiches worden
immers via elektronische weg verstuurd naar de FOD Financiën. Bij FOD Financiën zal het systeem
vaststellen dat de verbeterde fiscale fiche niet overeenstemt met de bedragen die het personeelslid op zijn
aangifte ‘Personenbelasting’ heeft vermeld en zal het bevoegde belastingskantoor het nodige doen om tot
een correcte afrekening van de Personenbelasting te komen.
Het personeelslid kan evenwel zelf het initiatief nemen en na ontvangst van de verbeterde fiscale fiche
contact opnemen met zijn belastingscontroleur met de vraag om over te gaan tot een rechtzetting.
3. Afsluitende bemerking
Hierboven heeft u de nodige inlichtingen teruggevonden die een eerste antwoord kunnen bieden op de
vragen die gesteld zullen worden door de personeelsleden van uw directie of politiezone, naar aanleiding
van
de ontvangst van een ‘verbeterde’ fiscale fiche met betrekking tot het inkomstenjaar 2010.
Indien u als personeelsdienst niet kan antwoorden op de vragen, gesteld door uw personeelsleden, met
betrekking tot de samenstelling van de bedragen die werden hernomen op de fiches of de aard van de
opgemaakte fiches, verzoeken wij u deze vragen te bundelen en vervolgens, voor analyse, over te maken
aan het secretariaat GPI (via mail aan de bevoegde satelliet of via teamware/PUMA).
Wij zouden dan ook willen aandringen op een maximale verspreiding van deze nota.
4. In het kort …
Een aantal personeelsleden zullen in de loop van september een verbeterde fiscale fiche met betrekking tot
het inkomstenjaar 2010 (aanslagjaar 2011) ontvangen.
Deze fiscale fiches zullen per post en via ‘portal’ ter beschikking gesteld worden aan de betrokken
personeelsleden van de geïntegreerde politie.
Voor bijkomende informatie kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de satellietverantwoordelijke
van de bevoegde satelliet op het nummer 02 55 44 316.

Hoogachtend,

“werd getekend”

Robert ELSEN
Waarnemend directeur-diensthoofd

3

