Verzameling van gegevens voor berekening VAPZ en POZ.

Terug sturen naar gsms@groups.be

Naam verzekeringsnemer: ______________________________________________

Rijksregisternummer: ______________________________

Burgerlijke staat: O Gehuwd, wettelijk samenwonend
O ongehuwd, samenwonend
Email adres :
______________________________________________

VAPZ gerelateerd inkomen
Het inkomen voor de berekening van het VAPZ is het referte inkomen dat u doorgegeven wordt door het Sociaal verzekeringsfonds. Dit slaat op het
bealstbare inkomen van 3 jaar geleden. (2015 / N-3)

Referteinkomen zoals vermeld op bijdrageformulier Sociale Bijdragen

POZ gerelateerd inkomen
Het referentie-inkomen voor de 80%-regel van POZ = het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten van de drie voorgaande belastbare
perioden. Het gaat om de winst, baten of bezoldiging van de meewerkende echtgeno(o)t(e), uitgezonderd de meerwaarden en winsten of baten
van een voorgaande beroepsactiviteit, verminderd met de beroepskosten
en verhoogd met sociale bijdragen en VAPZ-premies in de mate
waarin ze al zijn opgenomen in de beroepskosten.

1. Categorie ‘Winsten’
Winsten = inkomsten van zelfstandigen die een activiteit uitoefenen in het kader van een nijverheids-, handels-,
ambachts-, landbouwactiviteit (bvb. bakker, slager, winkelier, loodgieter)
Is de code “1600 of 2600” positief voor minstens één van de jaren 2017, 2016 of 2015?
– Indien ja: Vul dan de bedragen in voor de 3 voorgaande jaren (eventueel een schatting voor 2017).
– Indien neen: Vul dan de geschatte bedragen voor 2018 in.

Winsten (Vak XVIII Personenbelasting)

T-3 (2015)

T-2 (2016)

T-1 (2017)

T (2018)
=schatting

1600 / 2600 (brutowinst)
- 1606 / 2606 en 1611 / 2611 (beroepskosten)
+ sociale bijdragen*
+ VAPZ-premie**
* werkelijk betaalde sociale bijdragen. Te vragen aan sociaal secretariaat.
** Vermeld het effectief betaalde bedrag voor VAPZ. Raadpleeg hiervoor de pensioenfiche.

2. Categorie ‘Baten’
Baten:

= de inkomsten van daden van louter of hoofdzakelijk intellectuele aard (typevoorbeeld: vrije beroepers zoals artsen, apothekers, accountants)
= de inkomsten van zelfstandigen die ambten of posten bekleden (bvb. notaris, bedrijfsrevisor, deurwaarder)

Is de code “1650 of 2650“ positief voor minstens één van de jaren 2017, 2016 of 2015?
– Indien ja: Vul dan de bedragen voor de 3 hier onderstaande jaren in (eventueel een schatting voor 2017);
– indien neen: Vul dan de geschatte bedragen voor 2018 in.

Baten (Vak XIX Personenbelasting)

T-3 (2015)

T-2 (2016)

T-1 (2017)

T (2018)
=schatting

1650 / 2650 (ontvangsten)
- 1669 / 2669 en 1657 / 2657 (beroepskosten)

3. Categorie ‘meewerkende echtgenoot’
Is de code “1450/2450 of 1453/2453” positief voor minstens één van de jaren 2017, 2016 of 2015?
– indien ja: Vul dan de bedragen voor de 3 hier onderstaande jaren in (eventueel een schatting voor 2017);
– indien neen: Vul dan de geschatte bedragen voor 2018 in.
Bezoldiging meewerkende echtgenoot (Vak XXI
personenbelasting)
1450 / 2450
1453 / 2453
- 1452 / 2452 (beroepskosten)

T-3 (2015)

T-2 (2016)

T-1 (2017)

T (2018)
=schatting

