
     

    

  

  

     

Praktische aandachtspunten bij de opmaak en betaling van een 

polis Privéleven met Fiscaal Voordeel 

24 oktober 2019 
 

   

Om de klant te kunnen laten genieten van het fiscaal voordeel in het inkomstenjaar waarin hij de polis laat 

aanvangen, moet de premie ook betaald zijn aan de verzekeraar in hetzelfde jaar (de verzekeraar moet de premie 

hebben ontvangen). 

 

- Betaling van een polis Privéleven met Fiscaal Voordeel gebeurt gezien de fiscaliteit best op jaarbasis.  

- Als de klant kiest voor een gespreide betaling, dan zal hij het eerste jaar mogelijk niet zijn fiscaal 

voordeel kunnen maximaliseren. Toch begrijpen wij dat klanten er voor kiezen deze premie gespreid te 

betalen. 

- Zeker in de laatste 3 maanden van het jaar zijn er een aantal elementen waar je rekening mee moet 

houden. Zo vraagt de keuze om al dan niet per domiciliëring te betalen bij aanvang van de polis om 

bijzondere aandacht. 
    

     

Bij aanvang van de polis  

Polis zonder domiciliëring 

Als de klant nog in hetzelfde inkomstenjaar als de aanvang van de polis wil genieten van een fiscaal voordeel, dan 

raden wij aan om in december de polis zo spoedig mogelijk op te stellen. Er kan altijd vertraging bij een betaling 

optreden. Maak daarom in ieder geval zeker de polis op voor 15 december. 

Geef bijzondere aandacht aan polissen die je in december opmaakt op kantoor en een aanvangsdatum hebben in 

het volgende jaar. Wijs de klant er op dat hij zijn premie pas in het aanvangsjaar betaalt. 

Dergelijke polissen die bij Euromex worden opgemaakt, zullen wij om dezelfde reden pas einde december 

verzenden.  

 

Polis met domiciliëring 

Als de klant nog in hetzelfde inkomstenjaar als de aanvang van de polis wil genieten van een fiscaal voordeel en 

de polis onmiddellijk per domiciliëring wil betalen is het noodzakelijk om de polis vroeger op te maken. Het kan 

immers enige tijd duren voordat de domiciliëring zelf in orde gebracht is (vertraging bank, tijdstip opvraging 

domiciliëring, saldo rekening, …). 

Om die reden raden wij aan om de polis zo spoedig mogelijk op te maken en zeker voor 15 november. Zorg er 

zeker voor dat ook het SEPA mandaat gelijktijdig volledig in orde is. 

De klant die kiest voor een gespreide betaling zal het eerste inkomstenjaar altijd slechts prorata van zijn fiscaal 

voordeel genieten. 

Denk er ook aan dat bij een maandelijkse betaling een domiciliëring verplicht is. 
 

   



Op vervaldag van de polis 

De klant moet vermijden dat hij in hetzelfde jaar waarin hij al een maximaal fiscaal aftrekbare premie betaalde 

opnieuw een nieuwe betaling doet. 

Euromex zal om dezelfde reden de vervaldagberichten van de polissen Privéleven met Fiscaal Voordeel in 

december zo laat mogelijk aan de klanten versturen. 

De polissen met inning per domiciliëring innen wij in dezelfde maand als de vervaldag van de polis. Tenzij de 

betaling per domiciliëring niet kan doorgaan, zal de betaling door de klant dus altijd tijdig gebeuren. 
 

   

     

Enkele voorbeelden 

Voorbeeld 1 

De klant sluit op 15 december een polis af met aanvangsdatum in december. Door omstandigheden betaalt de 
klant pas op 31/12 en Euromex krijgt deze premie pas op de rekening op 2 januari van het volgende jaar. In 
december 2020 betaalt de klant de premie voor het volgende verzekeringsjaar. Omdat de klant 2 maal in 
hetzelfde jaar betaalde, zal hij slechts maximaal 124 euro fiscaal voordeel kunnen genieten voor de twee 
betalingen. 
 
Voorbeeld 2 

De klant sluit op 15 december een polis af met een aanvangsdatum in januari. De klant betaalt in januari de 
premie voor zijn polis. In december ontvangt de klant zijn vervaldagbericht voor het volgende verzekeringsjaar en 
betaalt onmiddellijk. Omdat de klant 2 maal in hetzelfde jaar betaalde, zal hij slechts maximaal 124 euro fiscaal 
voordeel kunnen genieten voor de twee betalingen. 
 

Voorbeeld 3 

De klant sluit op 25 november een polis af met aanvangsdatum in november en betaalt per domiciliëring. Het 
bijgevoegde SEPA mandaat is volledig in orde, maar bij de eerste opvraging van de betaling loopt er iets mis, 
waardoor de premie pas betaald wordt bij een tweede opvraging in januari. In november wordt per domiciliëring 
de nieuwe jaarpremie opgevraagd. Omdat de klant 2 maal in hetzelfde jaar betaalde, zal hij slechts maximaal 124 
euro fiscaal voordeel kunnen genieten voor de twee betalingen. 
 

Voorbeeld 4 

De klant sluit op 10 december een polis af met aanvangsdatum in december en betaalt per domiciliëring. Het 
bijgevoegde SEPA mandaat is volledig in orde, maar omdat een domiciliëring slechts eenmaal per maand wordt 
aangeboden valt de eerste opvraging van de premie pas in januari. In december vraagt Euromex per domiciliëring 
de nieuwe jaarpremie op. Omdat de klant 2 maal in hetzelfde jaar betaalde, zal hij slechts maximaal 124 euro 
fiscaal voordeel kunnen genieten voor de twee betalingen. 
    

Voor alle vragen kan je terecht bij je accountmanager of polisbeheer (03/451 45 51). 
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