
Meer uitleg over de
fiscale documenten 2021

Beste ondernemer,

Via e-mail bezorgen we je je fiscale documenten 2021.
Ook dit jaar kan je door de coronacrisis opnieuw meer dan één fiscaal document ontvangen.  
Een woordje uitleg is dan ook op zijn plaats. Zo zetten we je op de goede weg om je belastingaangifte correct in te vullen.

Fiscaal attest bevat praktische info

Je zal merken dat we op het fiscaal attest de nodige aandacht besteden aan wat je er nu eigenlijk mee moet doen. Zo 
leggen we je op de achterzijde van het attest uit waar je precies welk bedrag op je belastingaangifte moet invullen.

Mogelijk krijg je ook fiscale fiches

Een fiscale fiche krijg je wanneer je van Xerius een uitkering kreeg. Een uitkering crisis-overbruggingsrecht telt niet mee 
voor de berekening van je sociale bijdragen, je moet ze wel aangeven in je personenbelasting.

Welke fiches kan je krijgen?

Bovenop je fiscaal attest kan je mogelijk twee verschillende fiscale fiches krijgen:

• Fiche 281.18: krijg je voor elk type uitkering, behalve als fiche 281.50 van toepassing is.

•  Fiche 281.50: krijg je enkel als je actief bent in een eenmanszaak en in de loop van 2021 een uitkering 
overbruggingsrecht uitbetaald kreeg omwille van gedwongen sluiting, vrijwillige sluiting of quarantaine. 

Meer weten over de verschillende fiches? 

De FOD Financiën geeft je meer info.  
Contacteer hen via het nummer 02 572 57 57.

Hoe weet je waar je welke gegevens moet invullen?

Elke fiche vermeldt telkens de code op je belastingaangifte waar je het bijhorende  
bedrag moet overnemen. 
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de achterzijde



Wat als je een verkeerde fiche krijgt?

Dat is uitzonderlijk, maar niet onmogelijk. 
Dat zit zo. De FOD Financiën geeft ons door of we jou 
moeten beschouwen als bedrijfsleider of zelfstandig 
natuurlijk persoon. Zij baseren zich daarvoor op de 
belastingaangiften van 2020 en 2021. Veranderde je 
situatie in 2021? Dan leveren we echter geen andere 
fiscale fiche af. 

Je controleert best of je een correcte fiche kreeg vóór 
je je belastingaangifte invult. Is dat volgens jou of je 
boekhouder niet het geval? 

Denk er dan aan om de bedragen in te vullen bij de 
codes die overeenkomen met de functie die je effectief 
uitoefende en waarvoor je de uitkering kreeg. 

Een voorbeeld verduidelijkt. In 2020 had je als 
zelfstandige een eenmanszaak. Deze vormde je in 
januari 2021 om naar een vennootschap. Op het 

moment dat je een uitkering kreeg was je dus bedrijfsleider. 
Wij leveren echter een fiscale fiche af op basis van de 
gegevens in 2020, toen je ondernemingshoofd van een 
eenmanszaak was. Je vult het bedrag dan in bij de codes 
die overeenkomen met de echte situatie, namelijk die als 
bedrijfsleider.  

Bij Xerius zijn we geen fiscale experten. Laat je daarom adviseren door je 
boekhouder of accountant als je vragen hebt over je belastingaangifte. 

Werk je niet samen met een boekhouder of accountant? Dan kan je terecht bij 
de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57.

Vriendelijke groeten,

Jouw Xerius-team

Waar kan je terecht met vragen?


