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JAARAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING
BELCOTAX-ON-WEB
Bedrijfsvoorheffing
9.2.17.2 AANGIFTES NR. 325.10 – 281.10
Vanaf het aangiftejaar 2008, inkomsten 2007, zijn de meeste firma’s verplicht om hun jaaraangifte
bedrijfsvoorheffing (325.10 – 281.10) elektronisch aan te geven.
In de programma’s is hiervoor een uitbreiding gemaakt, zodat een bestand (.xml) kan aangemaakt
worden. Dit bestand kan dan op de website BELCOTAX-ON-WEB ingeladen worden.
9.2.17.2.1 Opstellen aangiftes
Het opstellen van de aangiftes, moet zoals alle andere jaren gebeuren via het programma
9.2.17.2.1. Hier is wel een kleine wijziging aangebracht, in de elektronische aangifte is het
noodzakelijk om de landen met een nummer aan te duiden en dit op basis van een landenlijst van
de RSZ.
Het programma bepaald dit nummer aan de hand van CODE LAND VERBLIJFPLAATS ingevuld in de
algemene gegevens <A> van het personeelslid. Het koppelen van het landnummer en de code land
kan gebeuren in het programma 9.3.5.1 INBRENGEN EN WIJZIGEN LAND EN TAAL.
9.2.17.2.3 Drukken aangiftes
Deze programma’s moeten niet meer gebruikt worden voor de aangiftes naar de Federale
Overheiddienst Financiën. Maar de individuele aangiftes 281.10 moeten nog wel afgedrukt worden
voor de personeelsleden zelf. Dit kan nog altijd gebeuren via de programma’s 9.2.17.2.3.2 FICHES
281.10 PER SCHIP of 9.2.17.2.3.3 PER PERSOON. De lay-out van deze documenten zullen jaarlijks
aangepast worden.
9.2.17.2.3.10 Aanmaken File aangifte 325.10
Dit programma zal de aangifte als een bestand (.xml) aanmaken. Dit bestand kan opgeslagen
worden op de harde schijf van de eigen PC. De naam van het bestand mag de gebruiker zelf kiezen.
Wij raden aan om de naam uniek te nemen bv firmanaam_jaartal.xml (Servico_2007.xml)
Het bestand dat nu aangemaakt is kan opgeladen worden via de website van het Ministerie van
Financiën.
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Voorgaand scherm is een voorbeeld van ingave om een bestand voor belcotax aan te maken.
De eerste ingave ‘INKOMSTEN VAN JAAR’ duid aan over welk inkomsten jaar dat de aangifte
gebeurt.
Daarna wordt de ondernemingsnummer (btw-nummer) van de afzender ingegeven. Dit is de btwnummer van de firma die inlogt op de website. Dit moet niet de eigenaar van het schip (of schepen)
zijn.
De volgnummer van de aangifte is ofwel ‘N’ als het programma een nieuwe nummer moet
aanmaken ofwel een bestaande nummer. De volgnummer is afhankelijk van het jaar van inkomsten
en van de btw-nummer van de aangever. De volgnummer begint elk jaar en per btw-nummer van 1
te tellen. Zolang er geen bevestiging van de verzending gebeurt is, mag dezelfde nummer
hergebruikt worden op voorwaarde dat het over dezelfde gegevens gaat. De bevestiging van de
verzending wordt verkregen zodra ‘Verzending Bestand’ uitgevoerd is op de website.
De naam, adres, postnummer, gemeente en telefoonnummer van de afzender moet ingevuld
worden, dit zijn de gegevens die van de ondernemingsnummer (btw-nummer) afhangen.
De naam van de contactpersoon, taalcode en e-mail adres van de afzender zijn de gegevens van de
persoon die verantwoordelijk is bij de afzender (btw-nummer) voor de aangifte.
In de tabelingave wordt aangegeven welke fiches 281.10 in dit bestand worden doorgegeven. Deze
ingave is vlag en schip onafhankelijk en kan meerdere aangiftes bevatten. De aangiftes moeten wel
voor het aangifte jaar voor deze specifieke vlag en/of schip aangemaakt zijn. Als er meerdere
aangiftes in 1 bestand gebundeld worden dan moet de afdelingsnummer ingevuld worden. Want als
er meerdere aangiftes doorgestuurd wordt naar de Federale Overheid van Financiën wordt alleen de
laatste aangifte gebruikt behalve als er een aanduiding is van meerdere afdelingen. De gegevens
van de schuldenaar worden opgehaald aan de hand van de gegevens die ingevuld zijn bij het schip.
Het belangrijkste gegeven hier is de ondernemingsnummer (btw-nummer) van de eigenaar van het
schip. Deze btw-nummer moet niet dezelfde nummer zijn als de ondernemingsnummer (btwnummer) van de afzender, dit kan verschillend zijn.
Het ontvangkantoor moet hier per aangifte ingevuld worden. Dit is het unieke nummer van het
ontvangkantoor van de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze nummers worden ook bij de
maandaangifte gebruikt.
Het is hier perfect mogelijk om per bestand van 1 bepaalde afzender, meerdere aangiftes toe te
voegen van verschillende schuldenaars (verschillende ondernemingsnummers).
Voorbeeld :
Er worden schepen berekend in het Servico programma van verschillende eigenaars, bv schepen A,
G van eigenaar X en schepen B,D,F van eigenaar Y en schepen C en E van eigenaar Z en sommigen
van deze schepen worden zelfs in verschillende vlaggen berekend.
De afzender is de manager van de schepen en doet de bedrijfsvoorheffing voor alle eigenaars.
Dan kan dit als 1 bestand op de website opgeladen worden door de aangiftes op te stellen
(9.2.17.2.1) per schip en per vlag en deze in de tabelingave in te geven als :
Vlag : 1
Schip : A
Afdeling : 1001
Ontvangkantoor : 0101
Vlag : 2
Schip : A
Afdeling : 1002
Ontvangkantoor : 0101
Vlag : 1
Schip : G
Afdeling : 1003
Ontvangkantoor : 0101
Vlag : 1
Schip : B
Afdeling : 2001
Ontvangkantoor : 0302
Vlag : 1
Schip : D
Afdeling : 2002
Ontvangkantoor : 0302
Vlag : 1
Schip : F
Afdeling : 2003
Ontvangkantoor : 0302
Vlag : 2
Schip : F
Afdeling : 2004
Ontvangkantoor : 0302
Vlag : 1
Schip : C
Afdeling : 3001
Ontvangkantoor : 0401
Vlag : 1
Schip : E
Afdeling : 3002
Ontvangkantoor : 0401
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Bij het aanmaken van de file, het invullen van de naam, ook ‘Opslaan als’ wijzigen van Text Files
naar XML Files of All Files (als XML Files niet bestaat). Gelieve achter de naam ook altijd .XML te
zetten.
Let op er is ook een programma 9.2.17.2.3.11 AANMAKEN FILE AANGIFTE 325.10. Dit
programma wordt gebruikt om de EXCEL-SHEET nodig voor de herberekening van de
bedrijfsvoorheffing te maken. Dit heeft niets te maken met de XML-bestand nodig voor de website.

File upload op de website
Door te surfen naar http://www.belcotaxonweb.be kom je op de site waar men de jaaraangifte kan
uploaden. Hieronder een overzicht van de verschillende stappen die moeten gevolgd worden.

1° Klik op het icoon

om de toepassing te starten

2° Vervolgens kies je de authentificatiemethode die u wil gebruiken. Let wel welke er ook gebruikt
wordt er is een paswoord nodig dat aangevraagd is via www.socialsecurity.be
3° Men volgt de aanwijzigen op die op het scherm te voorschijn komen.
4° Men komt nu in het eigenlijke scherm voor de upload van de jaaraangifte. Hier moet eerst en
vooral het juiste inkomstenjaar gekozen worden.
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Dan kan men kiezen de velden manueel in te vullen of de aangifte automatisch te uploaden.
Door op “Verzending per bestand” te klikken en vervolgens op “voorbereiding”, krijgt men
onderstaand scherm waar men de locatie van de belcotax-file dient in te geven voor de upload.

Na de selectie van de file “Servico_2008.xml” via

klikt men op openen.

De website vult automatisch het doelbestand (formaat .bow) en foutenbestand (formaat .txt) in.
Daarna kan het XML bestand geconverteerd en geverifieerd worden door op
te klikken. De website start het converteer programma op en toont na verloop van tijd een
overzicht.
Ofwel is er een probleem en krijgt men een aantal blokkerende fouten, deze fouten moeten eerst
opgelost worden voordat er verder kan gegaan worden. Het bestand van formaat .bow is niet
aangemaakt.
Ofwel krijgt men 1 “omzeilbare” fout, deze fout heeft te maken dat er meer dan 15% van de
aangiftes geen rijksregisternummer bevat. Het bestand van het formaat .bow is wel aangemaakt.
5° Ten slotte dient men op

te klikken om de aangifte in te dienen.

6° Na de verzending van het bestand ontvangt de afzender een e-mail, in deze e-mail wordt nog
eens gewezen op de anomalieën van de aangifte. Deze mail vraagt dan ook om een rechtvaardiging.
Als de fout ‘Lijn: xxxx Kolom: xx, Tag: r9010_aantallogbestanden : Meer dan 15% van de nationale
nummers ontbreken’ is, dan wordt best een volgende mail gestuurd naar belcotax@minfin.fed.be :

T.a.v. de Heer Put,

Mijnheer,

De belastingsaangifte 325.10 voor het jaar 2007 voor de rederij ‘xxxx’ is ingediend.
Er wordt gemeld dat er voor meer dan 15% van de werknemers geen rijksregisternummer werd
ingediend.
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Vermits ‘xxxx’ een rederij is die net zoals andere Belgische rederijen trouwens meer buitenlandse
(lees niet EU) zeevarenden tewerkstelt heeft het overgrote deel van de werknemers geen
rijksregisternummer.
Niet EU-zeevarenden zijn niet onderworpen aan de Belgisch sociale zekerheid behalve wanneer er
een bilateraal sociaal zekerheidsakkoord bestaat tussen België en hun land van herkomst.
Graag uw instructies over de verdere afhandeling van het dossier.
Met dank en vriendelijke groeten

Na deze mail stuurt de dienst Belcotax een bevestiging dat de aanvraag tot omzeiling aanvaard is en
dat zij volgende stappen tot verwerking van de aangifte zullen uitvoeren. Het resultaat van de
verdere verwerking wordt binnen 48 uur doorgestuurd.
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