Pension Invest Plan – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Type levensverzekering
Een levensverzekering van Tak 21 die tot 2de pijler behoort.
Doel
Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) biedt aan de zelfstandige de mogelijkheid een bijkomend pensioenkapitaal
op te bouwen met een extra fiscaal voordeel.
Doelgroep
Dit pensioenplan richt zich tot:
zelfstandigen in hoofd- of bijberoep.
helpers van zelfstandigen (zij moeten minimaal 20 jaar zijn en regelmatig (min. 90 dagen/jaar) een zelfstandige helpen of
vervangen).
meewerkende echtgenoten (die onderworpen zijn aan het maxi-statuut (uitgezonderd voor de personen geboren vóór
1956, die enkel tot het mini-statuut moeten onderworpen zijn)).
Waarborgen
Waarborg bij leven
Iedere premiestorting geeft recht op een deel van het gewaarborgde eindkapitaal. De som van al deze delen is het kapitaal dat op
einddatum uitbetaald wordt als de verzekerde op dat ogenblik in leven is. Dit bedrag kan verhoogd worden met winstdelingen. Het
totale bedrag wordt uitgekeerd aan de begunstigde bij leven.
Waarborg bij overlijden
De totale reserve van het contract (inclusief winstdeling) wordt uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden als de verzekerde
overlijdt vóór de einddatum.
Rendement
Gewaarborgde intrestvoet
De gewaarborgde rentevoet bedraagt 1,00%1.
De rentevoet geldig op het moment van storting wordt toegepast op de nettopremie en is gegarandeerd voor die storting
gedurende de verdere looptijd van het contract.
Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op het moment van de storting van toepassing is.
Winstdeling
Kan jaarlijks toegekend worden, afhankelijk van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten overeenkomstig de regels van
het winstdeelnemingsplan.
Looptijd van het contract en leeftijd van de verzekerde
Looptijd
Minimumlooptijd: 5 jaar.
De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde.
Leeftijd van de verzekerde
Bij onderschrijving: min. 18 jaar, max. 70 jaar op voorwaarde dat de nemer-kandidaat nog niet gepensioneerd is.
Op einddatum: min. 65 jaar.
Premie
3 premie types
o Fiscaal maximum (8,17% van referentie-inkomen² (absoluut plafond van 3.027,09 EUR voor 2016, jaarlijks geïndexeerd)).
o Andere % van het referentie-inkomen (min. 1%, max. 8%)
o Forfaitaire bedrag
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Indien de premie in % van het referentie-inkomen wordt uitgedrukt, kan de premie jaarlijks variëren in functie van het inkomen.
Jaarlijks vraagt AG Insurance het nieuw referentie-inkomen op bij de verzekeringsnemer en past automatisch de premie aan. In
tegenstelling tot een forfaitaire premie, is de zelfstandige dus zeker, dat zijn premie jaarlijks het fiscaal maximum bedrag bereikt.
Periodiciteit: maandelijks of jaarlijks.
Premiebetaling: vrije periodieke premies of enige opeenvolgende premies, bij voorkeur via domiciliëring.
Minimaal jaarlijkse premie: 100 EUR.
Bijkomende stortingen: vanaf 125 EUR via overschrijving.
Fiscaliteit
-

-

-

De gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten van het beroepsinkomen van de zelfstandige. Bij gevolg zal de
zelfstandige minder personenbelasting betalen. Gezien beroepskosten het beroepsinkomen van de zelfstandige verminderen
en dat dit beroepsinkomen dient als basis voor het berekenen van sociale bijdragen, leveren de premiebetalingen een
parafiscaal voordeel op. Hij zal dus mindere sociale bijdragen betalen.
Er is geen premietaks van 2% verschuldigd.
Bij uitbetaling van het kapitaal op einddatum (of bij afkoop in de laatste 5 jaar vóór de einddatum) of bij overlijden gelden de
volgende bepalingen:

inhouding van een RIZIV-bijdrage van 3,55% op het totale kapitaal (incl. winstdeling).

Inhouding, bij wijze van voorschot, van een solidariteitsbijdrage van op het totale kapitaal (incl. winstdeling). Het
toegepaste percentage varieert tussen 0% en 2%. De definitieve bijdrage wordt gezamenlijk berekend voor alle wettelijke
en extra-wettelijke pensioenen en geregulariseerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

na deze twee inhoudingen, wordt het saldo kapitaal excl. winstdeling belast volgens het principe van fictieve
omzettingsrente.

de gestorte winstdeling wordt niet onderworpen aan de personenbelasting op voorwaarde dat zij op hetzelfde moment
gestort wordt als het pensioenkapitaal.
Indien het kapitaal ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd aan de begunstigde uitbetaald wordt en indien de
begunstigde ten minste beroepsactief is gebleven tussen 62 en 65 jaar, dan wordt de fictieve rente berekend op 80% van het
bruto kapitaal (in de andere gevallen is het 100%) (na RIZIV-inhouding en exclusief winstdeling). Dit gunstregime is zowel van
toepassing bij leven als bij overlijden.
Afkoop/Opname

Volledige afkoop/opname
De verzekeringsnemer kan de volledige afkoop van zijn contract vragen.
Een afkoop is mogelijk in de volgende gevallen:
op het moment van de wettelijke pensioenleeftijd.
vanaf het ogenblik dat hij beantwoordt aan de voorwaarden om zijn vervroegd pensioen te nemen
vóór de leeftijd van 60 jaar: ten gevolge van een transfer van reserve naar een andere pensioeninstelling.
Afkoopvergoeding:
Vanaf 60 jaar: geen afkoopvergoeding.
Vóór 60 jaar: de afkoopvergoeding bedraagt echter 4%, 3%, 2%, 1% of 0% wanneer de afkoop plaats vindt respectievelijk in
het 5e, 4e, 3e, 2e of laatste jaar vóór de einddatum van het contract.
Voorschot/inpandgeving
De verzekeringsnemer kan een voorschot krijgen of zijn contract in pand geven ter dekking van een hypothecair krediet voor het
kopen, bouwen of renoveren van een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte.
Informatie
Jaarlijks ontvangt hij een volledig overzicht van zijn contract met vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Bovendien
kan hij via PC banking steeds de actuele toestand van zijn contract raadplegen.
De verzekeringsnemer krijgt elk jaar in de loop van april of mei een attest met het totale bedrag dat hij aan premies gestort heeft
in het voorbije inkomstenjaar.
1 Van toepassing op premiestortingen vanaf 01/07/2016 en onder voorbehoud van latere aanpassingen.
² referentie-inkomen: het referentie-inkomen van het betrokken kalenderjaar is het geïndexeerde nettobelastbaar beroepsinkomen van het derde
kalenderjaar voorafgaand aan het betrokken kalenderjaar. (Het staat meestal vermeld op het eerste trimestrieel vervaldagbericht dat u ontvangt
van uw sociaal verzekeringsfonds met het voorgestelde bedrag voor de betaling van de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste trimester.
Indien dit niet het geval zou zijn, kan u uw referentie-inkomen steeds opvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.)
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