AD VII Overzeese Sociale Zekerheid – Dienst Betalingen

Contactpersonen :
Andy Galle

Telefoon :
02/509 20 99

email :
betalingen-osz@rsz.fgov.be

Document terugsturen naar de RSZ voor de bepaling van het
barema van uw bedrijfsvoorheffing.
Opmerking : de termen die in dit document voorkomen, dienen in fiscale zin te worden
opgevat (zoals in belastingaangiften bijvoorbeeld).

De RSZ dient de bedrijfsvoorheffing af te trekken van uw pensioen, m.a.w. een voorschot
op de belastingen die u zult moeten betalen.
Er bestaan twee verschillende barema’s. Wij vragen u om de volgende vragenlijst in te
vullen (zie keerzijde) ; op die manier kunnen we nagaan welk barema op u van toepassing
is.
Gelieve aan de RSZ elke wijziging mee te delen die een invloed kan hebben op uw fiscale
situatie (huwelijk, overlijden, kinderen ten laste,…).

Gelieve de ingevulde vragenlijst (keerzijde) terug te sturen naar de RSZ.

RSZ – AD VII
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Dienst Betalingen
Victor Hortaplein 11
1060 BRUSSEL
OPGELET : indien u dit document niet terugstuurt, zullen wij uw bedrijfsvoorheffing
moeten berekenen op basis van het minst gunstige barema.

RSZ AD VII – OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL
www.rsz.fgov.be

Dossiernummer (aan te vullen):
1.

Bent u gehuwd ?
neen (in dat geval : zie punt 2).
ja
A. Heeft uw echtgeno(o)t(e) een erkende handicap ?
neen
ja

B. Heeft uw echtgeno(o)t(e) beroepsinkomsten, m.a.w. elk inkomen dat
verbonden is aan een beroepsactiviteit die hij/zij nu uitoefent of vroeger
uitgeoefend heeft ?
neen (in dat geval : zie punt 2).
ja,

Opgelet : u dient de nettobedragen te kennen.
Kent u deze bedragen niet, doe dan het volgende : neem het brutobedrag en trek de RIZIVen de solidariteitsbijdragen af van dit bedrag. Trek vervolgens 20 % af van dit resultaat.

Bestaan de beroepsinkomsten van uw echtgeno(o)t(e) uitsluitend uit pensioenen of renten ?
neen, de beroepsinkomsten van mijn echtgeno(o)t(e) bestaan niet uitsluitend uit
pensioenen of renten.. Het totaal van zijn (haar) inkomsten :
is niet hoger dan 233,00 EUR per maand
is hoger dan 233,00 EUR per maand
ja, de beroepsinkomsten van mijn echtgeno(o)t(e) bestaan uitsluitend uit pensioenen of
renten :
tot 140,00 EUR per maand
tussen 140,00 EUR en 466,00 EUR per maand
meer dan 466,00 EUR per maand

2.

Hebt u fiscaal gezien andere personen ten laste dan uw echtgeno(o)t(e)?
neen (in dat geval : zie punt 3).
ja
Hoeveel ?
 …… kinderen
(eventueel aantal kinderen met een erkende handicap : …… )
 …… andere personen (noch de kinderen, noch de echtgeno(o)t(e))
(eventueel aantal personen met een erkende handicap : …… )

3.

Hebt u een erkende handicap ?

neen
ja

Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.
Naam en voornaam,

RSZ AD VII – OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL
www.rsz.fgov.be

datum

handtekening.

