Federale Politie
Algemene Directie van de Materiële Middelen
Directie van de Financiën
SSGPI
Fritz Toussaintstraat 47
1050 Brussel
Tel. 02 554 43 16
Fax 02 554 43 56
helpdesk@ssgpi.be

DIENSTNOTA
Uitgiftenummer
Uitgiftedatum
Classificatiegraad
Klassering

DMFS_T_Helpdesk-2495(2210)-2005
22-06-2005
PUBLIEK

Bladzijden
Bijlage(n)
Kenmerk web

3
0
ssgpi-2495-2-n

Geadresseerde(n):

Aan alle directies van de federale politie
Aan alle lokale politiezones

Kopie:

CGL (Chris VENCKEN)
SAT (Christian VANDERLINDEN)
DPI (Call-Center)

ONDERWERP
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Mijnheer, Mevrouw de Directeur,
Mijnheer, Mevrouw de Korpschef,
Zoals u wellicht zelf reeds hebt kunnen vaststellen, is de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven op 6 juni 2005
gestart met het afprinten en versturen van de fiscale fiches met betrekking tot de inkomsten van 2004.
Naar aanleiding van de vele vragen die mijn diensten hieromtrent reeds konden ontvangen, vindt u in wat
volgt bijkomende informatie. Deze informatie kan een eerste antwoord zijn op de vragen die leven bij uw
personeelsleden. Wij zouden u dan ook willen vragen te zorgen voor een maximale verspreiding van deze
nota.

1. Fiscale fiche 281.25
De fiscale fiche 281.25 wordt opgemaakt wanneer er voor een bepaald personeelslid in een lopend fiscaal
jaar een negatieve herberekening gebeurde van geldelijke rechten van een voorgaand fiscaal jaar én
wanneer het uiteindelijke resultaat van alle uitgevoerde herberekeningen in een bepaalde periode negatief
is (er vindt immers steeds een compensatie plaats tussen zowel de positieve als de negatieve herberekende
bedragen).
De bedragen die hernomen worden op de fiscale fiche 281.25 dienen noch vermeld, noch verrekend te
worden bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2005. Deze fiche
wordt immers enkel ten informatieven titel overgemaakt aan betrokkene. Op het niveau van de belasting
vindt een automatische regularisatie plaats, eenmaal de belastingscontroleur, via de FOD Financiën, in het
bezit gesteld werd van de te herberekenen bedragen.
Toch zouden wij de personeelsleden, die een dergelijke fiche ontvangen hebben, willen aanraden contact
op te nemen met hun taxatiedienst met de vraag hun fiscale toestand te regulariseren aan de hand van de
ontvangen fiche 281.25.
Hieronder vindt een aantal voorbeelden voor de welke een fiscale fiche 281.25 werd opgemaakt:
•

Herberekening naar aanleiding van het niet-toepassen van de indexatiestop op bepaalde
toelagen en vergoedingen:
Artikel 157 van de Programmawet van 02-08-2002 bepaalde dat tot 31-12-2003, of voor maximaal twee
indexatiesprongen, bepaalde toelagen en vergoedingen geblokkeerd dienden te worden op de indexatiecoëfficiënt geldig op 01-01-2002 (1.2682). De blokkering van de index vanaf 01-01-2002 werd omwille
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van de laattijdige verspreiding van de uitvoeringsbepalingen, niet toegepast op de betalingen uitgevoerd
eind maart en eind april 2002. De inhouding van de ten onrechte verkregen bedragen (door het niet
toepassen van de geblokkeerde index voor één bepaalde/enkele maanden) werd uitgevoerd op de
verhoging van de wedde, die werd toegepast eind november 2004, naar aanleiding van de
overschrijding van de index.
Deze herberekening werd uitgevoerd in 2004 maar heeft betrekking op geldelijke rechten die uitbetaald
werden in 2002. Indien het resultaat van deze herberekening (eventueel na compensatie met andere
uitgevoerde herberekeningen voor 2002) negatief is, is er voor dit negatief bedrag een fiscale fiche
281.25 opgemaakt.
•

Negatieve herberekening naar aanleiding van een controle ‘inschalingen’:
Het SSGPI is in 2004 voor een groot deel van de gemeenten kunnen overgaan tot de ‘vaststelling’ van
de inschalingen van de operationele personeelsleden van de ex-gemeentepolitie. In het geval er werd
vastgesteld dat een bepaald personeelslid te hoog werd ingeschaald, werd er een herberekening
gemaakt op basis van de correcte inschaling en dit met terugwerkende kracht tot 01-01-2002. Indien het
resultaat van deze herberekening (eventueel na compensatie met andere voor dat fiscaal jaar
uitgevoerde herberekeningen) negatief is, werd er een fiscale fiche 281.25 opgemaakt.
Let wel: In dit geval is het mogelijk dat de herberekening betrekking heeft op meer dan 1 fiscaal jaar.
Indien het eindresultaat voor elk van deze fiscale jaren (in dit geval 2002 en 2003) negatief is, werd er
per fiscaal jaar een fiscale fiche 281.25 opgemaakt.

2. Fiscale fiche 281.10
2.1 ‘Vak 3’: Schuldenaar van de inkomsten
In dit vak werd niet de benaming van de werkgever (naam van de politiezone of de federale politie)
vermeld, maar wel de FOD Financiën – CDVU. Het is deze dienst die het totale bedrag van de
bedrijfsvoorheffing aan het desbetreffende documentatiecentrum heeft doorgestort.
2.2 Gezinstoestand
Het ‘vak 5’ betreffende de gezinstoestand werd voor geen enkel personeelslid ingevuld.
belastingsaangifte dient men de gezinstoestand, geldig op 01-01-2005, te vermelden.

Op de

2.3 Fiscale teller ‘B’
Het bedrag van het vakantiegeld zit steeds vervat in het bedrag dat hernomen staat tegenover de fiscale
teller ‘T’. In het geval een personeelslid vervroegd vakantiegeld heeft uitbetaald gekregen (bijvoorbeeld
naar aanleiding van een uitdiensttreding, oppensioenstelling, statutarisering, mobiliteit, ...), zal het
bedrag hernomen zijn tegenover de fiscale teller ‘B’.
2.4 Fiscale teller ‘X’
De fiscale teller ‘X’ herneemt de afzonderlijke belastbare achterstallen. Tegenover deze fiscale teller
worden enkel die bezoldigingen hernomen betreffende één of meerdere jaren die 2004 voorafgaan en
die normaal tijdens die jaren zouden kunnen betaald of toegekend zijn geweest, maar die door toedoen
van een openbare overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar en de
verkrijger slechts in 2004 werden betaald of toegekend.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden voor de welke de berekende bedragen tegenover de fiscale
teller ‘X’ hernomen worden:
•

Onregelmatige prestaties van de personeelsleden die vooraf betaald zijn:
De onregelmatige prestaties van december 2003 worden voor de personeelsleden die voorafbetaald
zijn ten vroegste gestort in de maand januari 2004. Aangezien de wedde van december 2003 eind
november 2003 betaald wordt (en dus deel uitmaakt van het fiscaal jaar 2003) en de onregelmatige
prestaties pas in het volgend fiscaal jaar (2004), worden deze beschouwd als achterstallen en zijn
ze terug te vinden tegenover de fiscale teller ‘X’).
Dit in tegenstelling tot de personeelsleden die na vervallen termijn betaald zijn. Voor hen maakt de
wedde van december 2003 reeds deel uit van het fiscaal jaar 2004.
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•

Uitbetaling van de functietoelage ‘nabijheid’ voor de ex-rijkswachters:
Voor een aantal gewezen rijkswachters die overgegaan zijn naar de lokale politie van een zone
werd in de loop van 2004 overgegaan tot een encodage en berekening van de nabijheidstoelage
voor de periode van april tot en met december 2001. Het resultaat van deze berekening zal
hernomen worden tegenover de fiscale teller ‘X’ van de fiscale fiche met betrekking tot 2004. Het
gaat immers om een geldelijk recht van 2001 dat in 2004 werd berekend en betaald.

•

Positieve herberekening naar aanleiding van een controle inschaling:
Het SSGPI is in 2004 voor een groot deel van de gemeenten kunnen overgaan tot de ‘vaststelling’
van de inschalingen van de operationele personeelsleden van de ex-gemeentepolitie. In het geval
er werd vastgesteld dat een bepaald personeelslid te laag werd ingeschaald, werd er een
herberekening gemaakt op basis van de correcte inschaling en dit met terugwerkende kracht tot 0101-2002. Het resultaat van de positieve herberekening met betrekking tot voorgaande fiscale jaren
(in dit geval 2002 en 2003) zal teruggevonden kunnen worden tegenover de fiscale teller ‘X’ van de
inkomstenfiche met betrekking tot 2004.

2.5 ‘Vak 20’: Eigen kosten van de werkgever
In dit vak werd voor iedereen ‘ja’ geplaatst. De betekenis van dit vak is de volgende: Indien een
personeelslid in de loop van 2004 kosten gemaakt heeft die eigen zijn aan de werkgever, dan werden
deze terugbetaald.
Het kan hier onder andere gaan over fiscale zegels voor het behalen van een medisch
geschiktheidsbewijs voor de verlenging van het rijbewijs, kosten hernomen op het formulier F-021, ... .

3. Meer dan 1 fiscale fiche 281.10
Alle personeelsleden die in de loop van 2004 mobiliteit hebben gemaakt (hetzij van de lokale politie naar de
federale politie of omgekeerd; hetzij van de ene politiezone naar de andere) zullen TWEE fiscale fiches
281.10 ontvangen (één fiscale fiche per werkgever).
In dit geval volstaat het om de overeenstemmende rubrieken in de fiscale aangifte op te tellen.
Om ervoor te zorgen dat de betrokken personeelsleden een correcte aangifte doen in de personenbelasting,
zouden wij u vriendelijk willen verzoeken, de inhoud van dit schrijven kenbaar te maken aan de
personeelsleden.
Indien uw personeelsdienst niet zou kunnen antwoorden op vragen vanwege de personeelsleden,
verzoeken wij u deze vragen te bundelen en globaal over te maken aan onze diensten, voor analyse.

Robert ELSEN
Waarnemend diensthoofd SSGPI

-----xxxxx-----
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