FISCAAL ATTEST

Fiscale fiche 281.90
Bij de fiscale fiche is er zowel vermelding van de BETAALDE SOCIALE BIJDRAGEN
als van de TERUGBETAALDE SOCIALE BIJDRAGEN.

Reden
De FOD Financiën wil bij de beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten of andere
winstgevende bezigheden de terugbetaalde sociale bijdragen (wegens teveel betaald) belastbaar
stellen als baten. Vóór de verschijning van deze nieuwe circulaire van de FOD Financiën werden enkel
de terugbetaalde sociale bijdragen in hoofde van zelfstandigen die winsten van handels-,
nijverheids- of landbouwondernemingen ontvingen, als een belastbare winst aangemerkt.
Dit was voorheen niet het geval waardoor er misbruiken gepleegd werden tijdens de jaren waar
voorlopige bijdragen werden geïnd van vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Er werden zeer
hoge geschatte inkomsten opgegeven met hoge voorlopige bijdragen. Daardoor werd van een dubbel
belastingvoordeel genoten. Zij moesten enkel de terugbetaalde sociale bijdragen die in een vorig
belastbaar tijdperk terecht als beroepskost afgetrokken waren, in mindering brengen van de sociale
bijdragen die betaald werden in het jaar waarin de terugbetaling plaatsvond. Indien er dan een surplus
overbleef aan terugbetaalde bijdragen dan dienden zij hier geen belasting op te betalen.

Vermelde bedragen op de fiche
Betaalde sociale bijdragen :
- De bedragen die door het lid werkelijk werden betaald gedurende het volledige voorbije jaar
(ongeacht het jaar waarop die bijdragen betrekking hebben)
- De teveel betaalde bedragen die normaal aan het lid hadden moeten worden terugbetaald, maar die
in het vorige jaar gediend hebben als gehele of gedeeltelijke aanzuivering van nog door hem
verschuldigde, doch niet-betaalde sommen.

Terugbetaalde sociale bijdragen :
- De teveel betaalde bedragen die gedurende het jaar waarop de fiscale fiche slaat werkelijk aan het
lid werden teruggestort (ongeacht het jaar waarop ze betrekking hebben)
- De teveel betaalde bedragen die normaal aan het lid hadden moeten worden terugbetaald, maar die
in het jaar waarop de fiscale fiche slaat gediend hebben als gehele of gedeeltelijke aanzuivering van
nog door hem verschuldigde, doch niet-betaalde sommen.

infonota

Invullen van de belastingsaangifte op basis van het fiscaal attest
Om de belastingsaangifte in te vullen, zijn de betaalde bijdragen in dat inkomstenjaar voor het sociaal statuut
nodig. Deze gegevens zijn terug te vinden op het fiscaal attest dat elk jaar aan elke zelfstandige wordt
afgeleverd.

Op het fiscaal attest staan:
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak
Vak

A
B
C
D
E
F
G

de betaalde sociale bijdragen
heraangewend (regularisatie)bedrag (+)
niet aftrekbare gerechtskosten en -intresten
terugbetaling sociaal statuut
heraangewend (regularisatie)bedrag (-)
betaalde bedragen Vrij Aanvullend Pensioen (ontvangt u rechtstreeks van uw verzekeringsmakelaar)
terugbetalingen Vrij Aanvullend Pensioen (ontvangt u rechtstreeks van uw verzekeringsmakelaar)

Meerbijdrage:

de bijzondere bijdrage die voor dat jaar door de zelfstandige werd betaald en in de fiscaal
aftrekbare sociale bijdrage vervat zit

Voor het invullen van de belastingsaangifte moet enkel rekening gehouden worden
met het bedrag dat u bekomt na optelling van de positieve en negatieve bedragen in A,B,C,D en E. Dit
is het aftrekbaar bedrag sociaal statuut in het betrokken inkomstenjaar.

Waar moet het bedrag uit dit vak nu worden ingevuld op de belastingsaangifte ?
1. Voor nijveraars, handelaars, landbouwers
a. onder Vak XVI, codes 1606-43 en 2606-13
2. Voor vrije beroepen, ambten, posten enz…
b. onder Vak XVII, codes 1656-90 en 2656-60
3. Voor bedrijfsleiders
c. onder vak XV, codes 1405-50 en 2405-20 (1409-46 en 2409-16 voor de Bijz. Soc. Bijdrage)
4. In geval van meewerkende echtgenote MAXI-statuut (MINI is via de echtgenoot)
d. onder vak XIX, codes 1451-04 en 2451-71
5. In geval van winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid
a. onder vak XX, codes 1697-49 en 2697-19
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