Omschrijving van het begrip “bruto persoonlijk beroepsinkomen”
Inleiding
De Algemene Voorwaarden van onze verzekeringsproducten voorzien dat de
uitgekeerde dagvergoedingen samengevoegd met eventuele andere
professionele vervangingsinkomens nooit het bedrag van 80% van het normale
bruto persoonlijk beroepsinkomen voor een vergelijkbare periode
overschrijden. Het is immers niet de bedoeling dat de tussenkomst bij
arbeidsongeschiktheid hoger is dan het normale beroepsinkomen.
Als verzekeringnemer of verzekerde dient u er zelf op toe te zien dat u niet
oververzekerd bent, zowel op het ogenblik dat de verzekering ingaat als tijdens
de loop van de verzekering. In dit document verduidelijkt PRECURA wat onder
het begrip “bruto persoonlijk beroepsinkomen” moet begrepen worden.
Bruto
Met het woord "bruto" bedoelt PRECURA het beroepsinkomen vóór aftrek van
beroepskosten en voor belastingen.
Voor de twee andere fiscale categorieën van zelfstandigen dan de zelfstandige
bedrijfsleider wordt dus geen rekening gehouden met de "andere
beroepskosten", met name met de bedragen vermeld onder de codes 1620,
1611 en 1606 (2620, 2611 en 2606 voor de echtgenote) in Vak XVIII en de
codes 1675, 1669 en 1657 (2675, 2669 en 2657 voor de echtgenote) in Vak
XIX.
Persoonlijk
Met het woord "persoonlijk" bedoelt PRECURA het beroepsinkomen dat de
verzekerde als natuurlijk persoon verwerft en dus niet het inkomen (de omzet)
op het niveau van vennootschap via dewelke hij/zij eventueel werkt.
Beroepsinkomen
Met het woord "beroepsinkomen" beoogt PRECURA, wanneer het gaat om een
verzekerde die het statuut van zelfstandige heeft, in de eerste plaats
bezoldigingen, respectievelijk brutowinsten van de eigenlijke exploitatie of
ontvangsten uit de uitoefening van het beroep, zoals voorzien in één van de
drie volgende fiscale categorieën. Er kan bovendien rekening gehouden worden
met een aantal bijkomende door de beroepsactiviteit gegenereerde
inkomsten.
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Bezoldigingen als bedrijfsleider
Personenbelasting 2019)

(vak

XVII

van

het

aangifteformulier

Er kan voor de advocaat of geneesheer die via een vennootschap werkt, of de
bedrijfsleider van een onderneming die geen werknemer is, rekening gehouden
worden met de volgende inkomsten:
a) inkomsten als bedrijfsleider
De advocaat of geneesheer die via een vennootschap werkt, of de
bedrijfsleider van een onderneming die geen werknemer is, zal onder code
1400 (2400 voor de echtgenote) zijn/haar bezoldigingen vermelden.
b) voordelen van alle aard
Het bedrag dat onder code 1400/2400 staat, bevat het bedrag van de
voordelen van alle aard (dat apart vermeld wordt op de fiscale fiche 281.20).
PRECURA neemt de voordelen van alle aard in aanmerking aangezien het
volledige onder code 1400/2400 vermelde bedrag als bruto beroepsinkomen
van de zelfstandige bedrijfsleider in aanmerking wordt genomen.
c) door de bedrijfsleider onder code 1650/2650 vermelde baten voor de
beroepsactiviteiten die niet via de vennootschap worden uitgeoefend
Dit zijn de inkomsten van bijvoorbeeld een opdracht als gerechtelijk
mandataris of van andere niet in de vennootschap ingebrachte activiteiten.
d) door de vennootschap aan de bedrijfsleider uitgekeerde dividenden
Hiervoor moeten door de betrokkene of zijn boekhouder de nodige
verantwoordingsstukken worden voorgelegd.
e) de waarde van de door de vennootschap aan de bedrijfsleider
toegekende vrijgestelde sociale voordelen
Dit zijn voordelen zoals maaltijdcheques, cultuurcheques, fietsvergoedingen
en andere door de fiscale of sociale wetgeving erkende voordelen die niet
zijn opgenomen in de belastbare inkomsten.
Hiervoor moeten door de betrokkene de nodige verantwoordingsstukken
worden voorgelegd.
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f) als bezoldiging te beschouwen huurinkomsten
Deze huurinkomsten worden vermeld onder code 1401/2401. Het bedrag
van de door de vennootschap betaalde huurgelden voor het gebruik van het
kantoorgebouw, eigendom van de bedrijfsleider, die niet zijn opgenomen in
de belastbare beroepsinkomsten, kan eveneens in aanmerking genomen
worden.
Hiervoor moeten door de betrokkene de nodige verantwoordingsstukken
worden voorgelegd.
g) door de vennootschap ten titel van kosten eigen aan de vennootschap
ten laste genomen bijdragen voor een beroepsvereniging
Hiervoor moeten door de betrokkene de nodige verantwoordingsstukken
worden voorgelegd.
h) door de vennootschap ten laste genomen regelmatige maandelijkse
premies van een individuele pensioentoezegging
Er mag enkel rekening gehouden worden met de regelmatige maandelijkse
premies en niet met eventuele bijkomende (eenmalige) premies voor het
financieren van een back-service.
i) het bedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
uitgekeerd door de vennootschap
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen worden vermeld onder code
1418/2418.
j) auteursrechten (die verband houden met het beroep)
De als beroepsinkomsten belaste auteursrechten zijn inbegrepen in het
bedrag vermeld onder code 1400/2400.
Mits voorlegging van verantwoordingsstukken kan ook rekening gehouden
worden met de als roerend inkomen belaste auteursrechten.
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Winsten uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (vak XVIII van
het aangifteformulier Personenbelasting 2019)
Een landbouwer die niet via een vennootschap werkt, zal
beroepsinkomen onder code 1600 (2600 voor de echtgenote) opnemen.

zijn

PRECURA neemt voor deze personen enkel het onder die code vermelde bedrag
aan als bruto beroepsinkomen.

Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden
(vak XIX van het aangifteformulier Personenbelasting 2019)
Er kan voor de advocaat of geneesheer die niet werkt via een vennootschap,
rekening gehouden worden met de volgende inkomsten:
a) bruto baten
De advocaat of geneesheer die niet werkt via een vennootschap, zal onder
code 1650 (2650 voor de echtgenote) zijn/haar bruto baten opnemen.
b) meerwaarden vermeld onder codes 1653/2653 en 1654/2654
c) achterstallige erelonen vermeld onder code 1652/2652
d) voorheen vrijgestelde baten vermeld onder code 1651/2651
e) vergoedingen en premies bedoeld onder codes 1655/2655, 1667/2667
en 1661/2661
f) auteursrechten (die verband houden met het beroep)
De als beroepsinkomsten belaste auteursrechten zijn inbegrepen in het
bedrag vermeld onder code 1650/2650.
Mits voorlegging van verantwoordingsstukken kan ook rekening gehouden
worden met de als roerend inkomen belaste auteursrechten.

---------------------------------------
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