GRENZEN JAAR 2013 – versie 02/01/2013
LOONGRENZEN
Aard grens
RSZ-grens werknemers
- Loonplafond RIZIV
- Maximum pensioen 80 % grens
RSZ-grens zelfstandigen
- Loonplafond RIZIV 100 % grens
- Minimum pensioen 80 % grens
- Maximum pensioen 80 % grens
Arbeidsongevallengrens

Datum

Bedrag

1/1/2013
1/1/2013

40.254,84 EUR

1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013

13.313,04 EUR
12.573,84 EUR
64.295,25 EUR
40.122,93 EUR

FISCALE GRENZEN
Pensioensparen
Lange termijnsparen
- Formule
- Absoluut maximum

940 EUR (geen premietaksen)

15 % op de eerste 1.880 EUR + 6 % op het saldo (inclusief premietaksen)
2.260 EUR (inclusief premietaksen)

Woonbonus
- Basisaftrek
- Verhoogde aftrek eerste 10 jaar
- Verhoging 3 of meer kinderen

2.260 EUR (inclusief premietaksen)
750 EUR (inclusief premietaksen)
80 EUR (inclusief premietaksen)

IPT-loontrekkenden

2.300 EUR (inclusief premietaksen)

Individuele verderzetting

2.260 EUR (inclusief premietaksen)

VAPZ – Sociaal VAP
- Wettelijke minimumpremie VAPZ
- Wettelijke minimumpremie Sociaal VAP
- Relatieve maximumpremie VAPZ
-

Relatieve maximumpremie Sociaal VAP
voor zelfstandigen
Relatieve maximumpremie Sociaal VAP
voor loontrekkende zorgverstrekkers
Herwaarderingscoëfficiënt van
toepassing voor zelfstandigen
Absolute maximumpremie VAPZ
Absolute maximumpremie Sociaal VAP

Groepsverzekering - IPT
Eerste schijf van het kapitaal of de
afkoopwaarde voor de toepassing van
de omzetting in fictieve rente (fiscaal
regime van toepassing bij voorschotten
en inpandgevingen)

100 EUR (geen premietaksen)
111,11 EUR (geen premietaksen)
8,17 % van het geherwaardeerd netto belastbaar
beroepsinkomen van 3 jaar terug (geen premietaksen)
9,40 % van het geherwaardeerd netto belastbaar
beroepsinkomen van 3 jaar terug (geen premietaksen)
9,40 % van het huidig bruto beroepsinkomen (geen
premietaksen)
1,091451
3.017,73 EUR (geen premietaksen)
3.472,05 EUR (geen premietaksen)

75.270 EUR
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SOCIALE BIJDRAGEN ZELFSTANDIGEN
Plafonds
- Minimum inkomen zelfstandige
- Minimum inkomen maxistatuut
- Tussenplafond
- Plafond

12.830,63 EUR
5.636,50 EUR
55.405,04 EUR
81.649,49 EUR

Bijdragen
- Inkomen <= tussen plafond
- Tussenplafond < inkomen <= plafond
- Inkomen > plafond
- Minimum bijdrage niet starter
ste
- Minimum bijdrage starter 1 jaar
de
- Minimum bijdrage starter 2 jaar
de
- Minimum bijdrage starter 3 jaar

22 %
14,16 %
0%
22 % * Minimum inkomen
20,5 % * Minimum inkomen
21 % * Minimum inkomen
21,5 % * Minimum inkomen

WIJNINCKX-DREMPEL
Datum
1/1/2013

Bedrag
31.212 EUR

LAATST GEKENDE RIZIV-TOELAGEN
Jaar
2013
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011

Type zorgverstrekker
Tandarts
Arts – volledig geconventioneerd
Arts – gedeeltelijk geconventioneerd
Tandarts
Apotheker – 100 % tewerkstelling
Apotheker – 50 % tewerkstelling
Apotheker – 25 % tewerkstelling
Kinesist

Bedrag
2.208,61 EUR
4.324,69 EUR
2.127,03 EUR
2.149,29 EUR
2.636,20 EUR
1.977,15 EUR
1.318,10 EUR
1.423,07 EUR

Datum publicatie KB
Nog niet gepubliceerd
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012

GRENZEN WETTELIJK PENSIOEN
Plafonds
- Minimum rustpensioen alleenstaande
- Minimum rustpensioen gezin
- Minimum overlevingspensioen
- Maximum rustpensioen alleenstaande
- Maximum rustpensioen gezin
- Maximum overlevingspensioen

Zelfstandigen
12.574,11 EUR
16.359,58 EUR
12.574,11 EUR
13.839,24 EUR
17.299,08 EUR
13.839,24 EUR
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Werknemers
13.313,64 EUR
16.612,80 EUR
13.104,24 EUR
24.782,40 EUR
30.978,12 EUR
24.782,40 EUR

WETTELIJKE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING
Zelfstandigen
(bedragen per maand)

1ste maand

van 2de maand tot
de
en met 12 maand
1.363,18 EUR
1.047,80 EUR

Vanaf 13de maand
zonder stopzetting
bedrijf
1.363,18 EUR
1.047,80 EUR

Vanaf 13de maand
met stopzetting
bedrijf
1.386,32 EUR
1.109,42 EUR

Met personen ten laste
Zonder personen ten laste
Alleenstaande
Zonder personen ten laste
Samenwonende

0 EUR
0 EUR
0 EUR

850,98 EUR

850,98 EUR

951,34 EUR

Werknemers
(bedragen per maand)
Met personen ten laste
Zonder personen ten laste
Alleenstaande
Zonder personen ten laste
Samenwonende

1ste jaar
60 % * S
60 % * S

Vanaf
2de jaar
65 % * S
55 % * S

60 % * S

40 % * S

Minimum
1.386,32 EUR
1.109,42 EUR

Maximum
1ste jaar
2.012,66 EUR
2.012,66 EUR

Maximum
vanaf 2de jaar
2.180,36 EUR
1.844,96 EUR

951,34 EUR

2.012,66 EUR

1.341,86 EUR

ste

Primaire arbeidsongeschiktheid = arbeidsongeschiktheid gedurende het 1
de

Invaliditeit = arbeidsongeschiktheid vanaf het 2

jaar

jaar

Bedrag per maand = bedrag per dag * 26
S = bruto maandsalaris
Het minimum bedrag per maand voor werknemers is slechts van toepassing vanaf de 7de maand van de primaire
arbeidsongeschiktheid.

SOLIDARITEITSBIJDRAGEN
Bedrag van de uitkering
<= 2.478,94 EUR
van 2.478,95 EUR tot 24.789,35 EUR
van 24.789,36 EUR tot 74.368,05 EUR
>= 74.368,06 EUR

bij leven
0%
1%
2%
2%

bij overlijden
0%
1%
1%
2%

BEDRIJFSVOORHEFFING
kapitalen of afkoopwaarden van individuele
levensverzekeringen of pensioenspaarverzekeringen
opgebouwd met premies gestort vanaf 1/1/1993 die worden
belast in de personenbelasting aan 10 %
kapitalen of afkoopwaarden van individuele
levensverzekeringen of pensioenspaarverzekeringen
opgebouwd met premies gestort vóór 1/1/1993 die worden belast
in de personenbelasting aan 16,5 %
kapitalen of afkoopwaarden van individuele
levensverzekeringen of pensioenspaarverzekeringen die
worden belast in de personenbelasting aan het marginale tarief
of aan 33 %
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10,09 %

16,66 %

33,31 %

BEDRIJFSVOORHEFFING (VERVOLG)
kapitalen of afkoopwaarden van groepsverzekeringen of
individuele pensioentoezeggingen opgebouwd met
persoonlijke bijdragen van de aangeslotene gestort vanaf
1/1/1993 of met bijdragen van de werkgever of de
onderneming (generatiepact) die worden belast in de
personenbelasting aan 10 %
kapitalen of afkoopwaarden van groepsverzekeringen
opgebouwd met persoonlijke bijdragen van de aangeslotene
gestort vóór 1/1/1993 of met bijdragen van de werkgever of de
onderneming (geen generatiepact) die worden belast in de
personenbelasting aan 16,5 %
kapitalen of afkoopwaarden van groepsverzekeringen
opgebouwd met persoonlijke bijdragen van de aangeslotene
gestort vóór 1/1/1993 of met bijdragen van de werkgever of de
onderneming (geen generatiepact) die worden belast in de
personenbelasting aan 18 %
kapitalen of afkoopwaarden van groepsverzekeringen
opgebouwd met persoonlijke bijdragen van de aangeslotene
gestort vóór 1/1/1993 of met bijdragen van de werkgever of de
onderneming (geen generatiepact) die worden belast in de
personenbelasting aan 20 %
kapitalen of afkoopwaarden van groepsverzekeringen of
individuele pensioentoezeggingen opgebouwd met
bijdragen van de werkgever of de onderneming of met
persoonlijke bijdragen van de aangeslotene die worden belast
in de personenbelasting aan het marginale tarief of aan 33 %

10,09 %

16,66 %

percentage nog niet gepubliceerd

percentage nog niet gepubliceerd

33,31 %

uitkeringen van een toezegging arbeidsongeschiktheid

22,20 % op de arbeidsongeschiktheidsrente

kapitalen of afkoopwaarden die worden omgezet in een fictieve
rente

11,11 % op de fictieve rente

De bedrijfsvoorheffing die door de verzekeraar op de uitkering van een pensioenrente (uitgezonderd de
uitkering van een rente in het kader van het pensioensparen) moet worden ingehouden, bedraagt:
rente <= 1.790,00 EUR
1.790,01 EUR <= rente <= 2.990,00 EUR
2.990,01 EUR <= rente <= 8.900,00 EUR
8.900,01 EUR <= rente <= 14.820,00 EUR
14.820,01 EUR <= rente <= 29.640,00 EUR
29.640,01 EUR <= rente <= 44.460,00 EUR
44.460,01 EUR <= rente

0%
11,11 %
16,15 %
21,20 %
27,25 %
32,30 %
37,35 %

De bedrijfsvoorheffing die door de verzekeraar op de uitkering van een rente in het kader van het
pensioensparen moet worden ingehouden, bedraagt:
rente <= 1.500,00 EUR
1.500,01 EUR <= rente <= 2.500,00 EUR
2.500,01 EUR <= rente

11,11 %
16,15 %
21,20 %
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