PENSIOENFICHE Nr. 281.11 - JAAR . . . .
1. Nr. …………

2. Datum van indiensttreding:

van vertrek:

3. Schuldenaar van de inkomsten:
NN of ON: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Afzender:
…………………………………………………………
……………

……………………………

NN of ON: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………

ER
P

…………………………………………………………

Geadresseerde:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Naam en voornamen van de echtgenoot of van

……………………….

de wettelijk samenwonende:
…………………………………………………………
5. Gezins-

Echt.

Kind.

Andere

Diverse 6. Burg. stand:

………………………………………….

7. Nr. paritair comité:

……………………………...

toestand

8. Nationaal nr. of FIN of geboortedatum en –plaats:
………………………………………………………………………………………………..

9. Pensioenen, renten en andere toelagen:
a) Wettelijk pensioen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd:
b) Overlevingspensioen:
c) Ander pensioen:

228 .….…………...… , . .
229 .….…………...… , . .

- Pensioen, rente en ermede gelijkgestelde toelage (1):
- Kapitaal, afkoopwaarde en toelagen in kapitaal (1) niet omzetbaar in rente noch afzonderlijk belastbaar:

.….………….….. , . .
.….………….….. , . .

- Voordelen van alle aard:

.….………….….. , . .

TW

TOTAAL:

Aard: …………………………………..

211

10. Afzonderlijk belastbare achterstallen van pensioenen, renten en andere toelagen:
a) Wettelijk pensioen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd:
b) Overlevingspensioen:
c) Ander pensioen:

.….…………...… , . .

230 .….…………...… , . .
231 .….…………...… , . .
212 .….…………...… , . .

11. Kapitalen, afkoopwaarden en andere toelagen in kapitaal (1) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen:
a) 33 %:
b) 20 %:
c) 18 %:
d) 16,5 %:

- gekapitaliseerde waarde van het wettelijk pensioen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd:
- gekapitaliseerde waarde van het overlevingspensioen:
- andere:

.
.
.
.
.
.

.….…………...… , . .
.….……………... , . .

- gevormd door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming (2):

ON

e) 10 %:

213 .….…………...… , .
245 .….…………...… , .
253 .….…………...… , .
232 .….…………...… , .
237 .….…………...… , .
214 .….……………... , .

- andere:

215 .….…………...… , . .

TOTAAL:

12. Omzettingsrente van kapitalen, afkoopwaarden en andere toelagen in kapitaal (zie vak 14):

216

.……….………... , . .

13. Bedrijfsvoorheffing:
a) Eenmalige taks:

.….………….….. , . .
.….……………... , . .

b) Bedrijfsvoorheffing:

225

TOTAAL:

.….……………... , . .

14. Kapitalen, afkoopwaarden en andere toelagen in kapitaal (1) die tegen de omzettingsrente belastbaar zijn:
a) Datum van betaling of toekenning: ………………………………………………………..
b) Berekeningsgrondslag van de omzettingsrente:
- voortvloeiend uit de omzetting ten belope van 80 % van kapitalen (2):
- andere:

.….…………...… , . .
.….…………...… , . .

15. Nr. van het contract: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nr. 281.11 - DTP - 2013

(1) en (2) : zie verwijzing op de keerzijde.

Federale Overheidsdienst
FINANCIEN

ER
P

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

INKOMSTENBELASTINGEN

Model van fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 32, 33 en 92 van het KB/WIB 92

BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERKRIJGERS VAN DE INKOMSTEN

Indien u een kapitaal, een afkoopwaarde, enz. hebt ontvangen als bedoeld in vak 14 van
deze fiche moet u deze fiche bewaren om het bedrag van de omzettingsrente,
voorkomend in vak 12 tegenover de code 216, te kunnen aangeven gedurende 10 of 13
opeenvolgende belastbare tijdperken naargelang de kapitalen, afkoopwaarden, enz. resp.
vanaf de leeftijd van 65 jaar of vóór die leeftijd zijn betaald of toegekend.

TW

Ook in andere gevallen wordt u aangeraden deze fiche te bewaren. Zij moet niet bij de
aangifte in de personenbelasting of in de belasting van niet-inwoners worden gevoegd.

VERWIJZING

(1) Bedrag van de pensioenen en ermede gelijkgestelde sommen (met uitsluiting evenwel van
winstdeelnemingen verbonden aan verzekeringscontracten), verminderd met de aftrekbare
sociale bijdragen, maar met inbegrip van de bedrijfsvoorheffing.

ON

(2) Hier worden enkel bedoeld, de kapitalen, afkoopwaarden en andere toelagen in kapitaal die
bij leven ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd worden uitgekeerd
aan de begunstigde die minstens tot aan die leeftijfd effectief actief is gebleven of wanneer
ze worden uitgekeerd bij overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en de
overledene tot die leeftijd effectief actief is gebleven.

Nr. 281.11

