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9.2.17.2 Aanmaken documenten 281.10 & 325.10
Het beheer van aanmaken belastingdocumenten 281.10 en 325.10 zit in de menu 9.2.17.2.

Via opstellen aangiftes worden alle gegevens van een bepaald jaar door het programma opgeteld.
Dit programma kan meerdere malen uitgevoerd worden, maar vernietigt alle bestaande gegevens.
Dus nadat de aangifte effectief gebeurt is mag dit programma niet meer uitgevoerd worden.
Dit programma kan men in 1 keer voor de hele vloot uitvoeren of schip per schip. De fiches worden
wel op schipniveau opgesteld. Dus elk schip krijgt zijn eigen 325.10 document en de personen die
op dat schip hebben gevaren een apart 281.10 document met de loon uitbetalingen van dat
specifieke schip. Als dezelfde persoon op een ander schip gevaren heeft krijgt hij voor dat andere
schip ook een 281.10 document.

De overzichtslijsten (9.2.17.2.2) helpen de gebruiker de cijfers van de aangifte te bepalen zonder
alle documenten eerst af te drukken. Deze lijsten kunnen gebruikt worden om de aangifte te
controleren. Lijsten 9.2.17.2.2.4 en 9.2.17.2.2.5 geven een overzicht van de aangifte zelf. Lijst 4
Lijst aangiftes (detail) geeft de detailbedragen van de aangifte weer. In deze lijst worden bedragen
zoals bezoldigingen, vakantiegeld, voordelen van alle aard, reiskosten, … getoond. Terwijl lijst 5 Lijst
aangiftes (totalen) de totaal bedragen weergeeft zoals ze ook op de aangiftes worden getotaliseerd.
Lijst 11 Controle jaar-maandaangifte vergelijkt de maandaangiftes (9.2.17.8) met de opgestelde
jaaraangifte. Als er verschillen zijn duid dit programma aan bij welke persoon dit verschil is.
Ook de lijst 9.2.17.18 afwijkingen belastingsoverzicht kan hierbij helpen. Deze lijst toont per jaar
aan welke gegevens in de lijst 9.2.17.8 is opgenomen dat niet tot dat jaar behoort. Het verschil kan
een terugzetting zijn die gebeurt is nadat de laatste maandaangifte al gebeurt was.
Het drukken van de aangiftes zelf gebeurt via de programma’s van de menu 9.2.17.2.3. Deze
aangiftes kunnen alleen op een laserprinter afgedrukt worden.
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De 325.10 aangifte kan afgedrukt worden via het programma 9.2.17.2.3.1. De
selectiemogelijkheden in deze lijst zijn jaartal en schip. Het jaartal is verplicht in te geven, de
verkorte schipcodes niet, vult men geen schipcode is worden alle schepen afgedrukt, anders alleen
de geselecteerde schepen.
Dit document moet met een speciale printer code afgedrukt worden, omdat dit document opgesteld
moet worden in landscape. Meestal zal de printercode hier HPLL (HP-Laserprinter Landscape) zijn.
De fiches 281.10 kunnen op 2 manieren afgedrukt worden, per schip of per persoon. Het document
dat afgedrukt wordt in de 2 programma’s is hetzelfde alleen de selectie is verschillend. In het ene
programma (9.2.17.2.3.2) kan van tot schip geselecteerd worden, in het andere (9.2.17.2.3.3) kan
van tot persoon gebruikt worden. Deze documenten moeten met de normale printercode (HPL)
afgedrukt worden.
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