Pensioensparen : aanvraag tot verhoging van de jaarlijkse premie voor 2019
! Deze verhoging is enkel mogelijk voor de contracten Diamant Pensioen en Vita Pensioen.
s

Beste klant,
U mag het fiscale maximum van € 980 (basisbedrag voor het aanslagjaar 2020) overschrijden en een hoger bedrag tot
maximum € 1.260 (verhoogd bedrag voor het aanslagjaar 2020) voor uw pensioensparen storten.
Welk is uw fiscaal voordeel?
Belastingvermindering van 30% op de volledige storting wanneer u niet meer betaalt dan € 980;
Belastingvermindering van 25% op de volledige storting wanneer u meer betaalt dan € 980 tot maximaal
€ 1.260.
l

l

Uw fiscaal voordeel hangt dus af van de hoogte van de storting:
Gestort bedrag in 2018

€ 980

€ 1.000

€ 1.176

€ 1.260

Belastingvermindering

30% x 980 = € 294 (*)

25% x 1.000 = € 250 (*)

25% x 1.176 = € 294 (*)

25% x 1.260 = € 315 (*)

(*) te verhogen met de gemeentebelasting

Indien u kiest voor de verhoging van uw pensioensparen, is het aangewezen dat u minstens € 1.176 stort en dit om te
genieten van een fiscaal voordeel dat minstens gelijk is aan het fiscaal voordeel dat de storting van € 980 oplevert (zie
tabel hierboven).
		 Indien u ouder bent dan 55 jaar en u stortte voordien minder dan het fiscale maximum, kan u uw storting van vorig
jaar (2018) met maximum 28% verhogen.

!

Voor meer informatie over de taxatie, kan u de financiële infofiche van Vita Pensioen raadplegen (pensioensparen en
langetermijnsparen) op de website www.federale.be.
Wat moet u doen om uw premie te verhogen (tot maximum € 1.260)?
Wij hebben uw uitdrukkelijke toestemming nodig.
Wanneer u dit document invult en ondertekend terugstuurt per e-mail naar contact.individual.life@federale.be of per
brief naar Federale Verzekering, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, passen wij uw storting aan.
Contractnr. (pensioensparen): ………………………………….
Naam en voornaam van de verzekeringsnemer: …………………………………………………………... (hoofdletters)
Gewenst pensioenspaarbedrag voor 2019: ……..……………………………………………………….. (bedrag invullen)

o Voor akkoord
		

Door het vakje hiernaast aan te kruisen, geef, ik ondergetekende, toestemming om mijn 		
pensioensparen te verhogen tot een bedrag hoger dan € 980 (basisbedrag 2019).

Gedaan te ……………………………….., op ………..…….............

…………………………………. [Handtekening]

51.30.318/10 02/19

Uw keuze is onherroepelijk en enkel geldig voor de inkomsten 2019 (aanslagjaar 2020). De daaropvolgende jaren
is uw toestemming telkens opnieuw nodig wanneer u meer wenst te storten dan het basisbedrag.
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