Fiscale fiches 281.50 en 281.18
Indien je in 2021 uitkeringen ontvangen hebt in het kader van Crisisoverbruggingsrecht Corona dan
heb je hiervoor een fiscale fiche ontvangen voor de aangifte in de personenbelasting aj. 2022.
Waar geef je deze inkomsten aan?
Winsten en baten
In het geval van winsten en baten zijn er 4 nieuwe codes opgenomen voor de aangifte van de
ontvangen uitkeringen voor verplichte sluiting of quarantaine door corona.
Je vindt dit terug in het geval van winsten onder rubriek 6 van vak XVII en in het geval van baten
onder rubriek 8 van vak XVIII.
crisis-overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting of wegens quarantaine
De uitkeringen die niet meer bedragen dan de optelsom van de nettowinst of -baten van de jaren 2017
tot en met 2020 worden belast tegen 16,5 procent.
Je geeft deze bedragen aan:
- bij winsten onder de codes 1636/2636
- bij baten onder de codes 1682/2682
Het bedrag dat boven deze “4-jaren”-grens valt geef je aan:
- bij winsten onder de codes 1637/2637
- bij baten onder de codes 1683/2683
Deze vergoedingen worden belast aan het gewone progressieve belastingtarief.
crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling, wegens zorgen voor een kind of de relanceuitkering
Deze uitkeringen worden belast aan het gewone progressieve belastingtarief.
Je geeft deze bedragen aan, zowel bij winsten als bij baten:
- onder de codes 1271/2271
éénmalige premie corona
Deze premie wordt ook belast aan 16,5%.
Je geeft dit bedrag aan onder code 1309/2309.
Bezoldigingen bedrijfsleiders
In het geval van bedrijfsleiders moeten alle ontvangen premies aangegeven worden onder de codes:
1271/2271
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