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Hoe minder belastingen
betalen via
persoonlijke stortingen?
We weten allemaal dat het belastingniveau hoog is in België. Zo wordt het
deel van het beroepsinkomen boven de € 22.290 aan 45% belast. Daar dient
de gemeentebelasting nog aan toegevoegd worden. Dit komt vaak neer
op een totaal van 48% of meer.
Er bestaan natuurlijk manieren om de belastingen te verlagen. Voor u als
zorgverlener bestaat er een uitstekende manier om dit te doen.
Dit wordt echter niet door iedereen optimaal benut!
WIE KAN VAN DIT
BELASTINGVOORDEEL GENIETEN?

wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit,
vervangingsinkomsten en brugpensioenen,
A. Gewone bezoldigingen, 18. Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 1257-04 of
2257-71’.

• Alle apothekers, kinesitherapeuten en logopedisten bediende zolang zij bij de RIZIV-conventie
aangesloten zijn, ongeacht hun activiteit (officina,
ziekenhuis, kabinet, rusthuis, MPI maar ook industrie, administratie,...);

Voor zelfstandigen: het bedrag gestort op
een contract aanvullend pensioen wordt
bij de beroepskosten (sociale bijdragen) gevoegd en wordt aangegeven in deel 2, vak
XVIII 7c. Beroepskosten: 1606-43 of 2606-13
of vak XIX 9. Sociale bijdragen 1656-90 of
2656-60.

• Alle artsen en tandartsen bedienden die het
Medicomut Akkoord niet verworpen hebben,
ongeacht hun professionele activiteit (kabinet,
ziekenhuis, industrie, administratie,…);
• Alle zelfstandige zorgverleners.
OVER WELK BELASTINGVOORDEEL
GAAT HET HIER?
Al deze zorgverleners kunnen het bedrag dat zij op
hun contract aanvullend pensioen storten van hun
inkomen aftrekken.
IS DIT VERSCHILLEND VAN PENSIOENSPAREN?
Ja, dit is TOTAAL verschillend, zelfs al is het doel
van beiden om een pensioenkapitaal op te bouwen.
De belangrijkste verschillen:
1
1

WAT MET DE FISCALE AANGIFTE?
A. Het bedrag gestort op een contract pensioensparen dient opgenomen te worden in
‘Vak X (Uitgaven die recht geven op) Belastingverminderingen, II, D. Betalingen voor
pensioensparen 1361-94 of 2361-64’.
B. Voor bedienden: het bedrag gestort op een
contract aanvullend pensioen wordt beschouwd als niet ingehouden sociale bijdragen en dient ingevuld te worden in ‘Vak IV.
Wedden, lonen, werkeloosheidsuitkeringen,

WAT IS MIJN BELASTINGVOORDEEL?
2

A. Een storting op een contract pensioensparen
geeft een belastingvoordeel van 25 of 30%,
ongeacht uw inkomen.
B. Een storting op een contract aanvullend pensioen is 100% aftrekbaar van de professionele
inkomsten en geeft een belastingvoordeel
van 53% indien uw inkomen hoger is dan
€ 39.660. Indien uw inkomen hoger is dan
€ 22.290, dan is het belastingvoordeel 45%.

Wilt u het verschil zien? Surf dan naar de applicatie
Tax-Calc van de FOD Financiën. Hier kunt u op anonieme wijze allerlei vergelijkingen en simulaties
doen.
AFTREKBARE BEDRAG
+ Pensioensparen: maximaal € 940 of € 1.230
met een ﬁscaal voordeel van maximaal 25%.
+ Storting op een contract aanvullend pensioen:
maximaal € 3.666, beperkt tot 9,4% van het inkomen.
Indien uw belastbaar inkomen € 39.000 of meer is,
dan mag u het maximum (€ 3.666) aftrekken.
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Jazeker, dat kan. Start eerst met een storting op een
contract aanvullend pensioen en daarna pas op een
contract pensioensparen. Dit is ﬁscaal gezien het interessantst.
WAT BRENGT MIJN SPAARGELD,
NAAST HET FISCAAL VOORDEEL, OP?
Vanaf het moment dat we uw betaling ontvangen
levert uw spaargeld interest op. In 2018 bedraagt de
gegarandeerde rentevoet van CuraNova contracten
1,00% NETTO + eventuele winstdeelname*. Curalia
behoudt ook voor 2019 haar gegarandeerde rentevoet van 1,00% voor de CuraNova aanvullend pensioen contracten. Dankzij de ﬂexibiliteit van een
CuraNova contract, biedt Curalia u een rentevoet
aan die waarschijnlijk bij de hoogste op de verzekeringsmarkt zal zijn.
INDIEN IK EEN STORTING DOE, BEN IK DAN
VERPLICHT DIT IEDER JAAR TE DOEN?
Nee, u spaart elk jaar een bedrag naar wens tussen
€0 en het maximale aftrekbare bedrag, in functie
van uw situatie op dat moment.
DIEN IK IN EENMAAL TE BETALEN OF
KAN IK OOK GESPREID BETALEN?
U kunt sparen op uw eigen ritme (iedere maand,
ieder trimester, …) bijvoorbeeld door middel van een
doorlopende opdracht of sporadische stortingen.
Hoe eerder u stort, hoe meer intrest u ontvangt.
HOE KUNT U HET GESPAARDE BEDRAG
VAN UW INKOMEN AFTREKKEN?
Indien u een eigen bijdrage stort, ontvangt u het
jaar daarop een ﬁscaal attest dat u toestaat om uw
storting van uw inkomen af te trekken. Let op: indien u een vereenvoudigde belastingaangifte ontvangt, dan staat deze storting daar niet in vermeld!
Indien u uw aangifte via Tax-On-Web invult, dan
wordt uw aftrekbare storting niet bij de vooraf
ingevulde gegevens opgenomen! U dient zelf het
bedrag dat op uw ﬁscaal attest staat in te vullen op
uw belastingaangifte en te controleren of de ﬁscus
hier rekening mee heeft gehouden op de berekeningsnota bij uw aanslagbiljet.
WAT GEBEURT ER AAN HET EINDE
VAN UW CONTRACT?

effectief een beroepsactiviteit uitoefent, zal 20%
van dit kapitaal niet aan belasting onderworpen
worden. De overige 80% zal belast worden volgens
het systeem van de ﬁctieve rente.
IS HET GESPAARDE GELD GEBLOKKEERD
TOT DE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD?
Nee, het geld kan gebruikt worden in het kader van
een vastgoedproject: de aankoop van een huis, appartement, zelfs voor een renovatie. Dit is mogelijk
zodra u € 10.000 of meer gespaard heeft. Indien u
uw stortingen uitvoert op hetzelfde contract als het
contract waar het RIZIV op stort, dan bereikt u dit
bedrag over het algemeen na enkele jaren al.
Het gespaarde bedrag kan op verschillende manieren gebruikt worden:
- Als garantie: in het kader van een hypothecair
krediet vraagt de bank de kredietnemer een
schuldsaldoverzekering te onderschrijven. Het
gespaarde bedrag kan dan dienen om (een
deel van) deze verzekering te vervangen.
- In de vorm van een voorschot op polis: u kunt
over het gespaarde geld beschikken om een
deel van uw vastgoedproject te ﬁnancieren.
Vaak is het bedrag niet voldoende om het hele
project te ﬁnancieren, maar het volstaat zeker
om het bedrag van de lening te verlagen. Daardoor kunt u waarschijnlijk ook genieten van
een lagere rentevoet bij uw bank.

U heeft vragen
of wenst meer informatie?
Aarzel niet!
Wij zijn er om u te helpen maximaal
van de fiscale voordelen te genieten:
info@curalia.be
02/735.80.55

Stort uiterlijk 24 december
op rekeningnummer
BE 47 3100 2364 8080
met de communicatie
NAAM+VOORNAAM+POSTCODE
om het bedrag van uw inkomen
van het jaar 2018 af te trekken.

Het opgebouwde kapitaal wordt u aan het einde
van uw contract (meestal op 65-jarige leeftijd) in
één keer uitgekeerd. Indien u op dat moment nog
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*Winstdeelname is niet gegarandeerd en kan jaarlijks wijzigen.

KAN HET BELASTINGVOORDEEL VAN
PENSIOENSPAREN EN EEN STORTING
OP HET CONTRACT AANVULLEND PENSIOEN
GECOMBINEERD WORDEN?

