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Rubrica I - CONT BANCAR, NUMĂR DE TELEFON ȘI ADRESA DE E-MAIL 

1. În rubrica I a declarației dvs. veți găsi numărul de cont (IBAN) și codul de identificare bancară (BIC) al contului dvs. bancar către care 
autoritățile fiscale vor transfera, în principiu, orice rambursare a impozitelor pe venit, rețineri la sursă și plăți în avans. 

Dacă aceste detalii sunt corecte și doriți să vi se transfere rambursările în contul respectiv, nu introduceți nimic în această rubrică 1! 

Dacă nu se menționează un număr de cont în rubrica I a declarației dvs., dacă informațiile furnizate sunt incorecte sau dacă doriți ca 
rambursările dvs. să fie transferate într-un alt cont de acum înainte, vă rugăm să introduceți numărul de cont IBAN de mai jos și, dacă este 
vorba despre un cont în străinătate, introduceți codul BIC al contului către care autoritățile fiscale vă pot transfera rambursările de acum 
înainte și până la revocare. Dacă este cazul, confirmați, de asemenea, că titularul contului respectiv este un împuternicit care are dreptul să 
primească rambursări. 

Cont nou: IBAN                                           

 

BIC            (se completează numai dacă se referă la un cont în străinătate) 

Titularul acestui cont este un împuternicit pe care l-ați mandatat cu dreptul de a primi rambursări? ☐ Da 

2. Numere de telefon unde Administraţia dvs. financiară vă poate contacta pe dvs. sau pe reprezentantul dvs.: 

               (partener)                
 

3. Adrese de email unde Administraţia dvs. financiară vă poate contacta pe dvs. sau pe reprezentantul dvs.: 

                                           

                                           

(partener)                                           
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Rubrica III - DATE PERSONALE, CONTURI DE INVESTIȚII ȘI IMPOZITE FAMILIALE 

Vă rugăm să bifați rubricile corespunzătoare sau să completați informațiile solicitate 

bifați după caz 

A. DATE PERSONALE 

1. La data de 1.1.2020, dvs.: 

1001-66 
erați necăsătorit și nu vă aflați într-un parteneriat marital 
divorțat sau asimilat (din cauza încetării conviețuirii legale) 
în separare de corp 

 

1002-65 căsătorit sau în uniune consensuală 

1003-64 
Ați fost căsătorit/ă în 2020 și ați locuit din 2018 sau anterior, până când la căsătorie, legal împreună cu soțul/soția 

În 2020 ați depus o declarație de uniune consensuală 

1004-63 Mijloacele nete de subzistență ale soțului/soției sau ale partenerului legal nu au depășit valoarea de 3.330 EUR 
în 2020 (1) (*) 

 

1010-57 văduv, văduvă sau echivalent (din cauza decesului partenerului dvs. legal) 
1011-56 Soțul/soția sau partenerul dvs. legal a decedat în 2020. Pentru dvs. și el sau ea: 
1012-55 optați pentru o evaluare colectivă 
1013-54 alege două opriri separate 

 

1018-49 separat de fapt 
1019-48 Divorțul dvs. real a avut loc în 2020 

 

2. Această declarație se referă la: indicați dacă partenerul nu a lucrat în Belgia, dar a câștigat mai mult de 10940 € în afara 
Belgiei și este o persoană căsătorită sau care locuiește legal care trebuie impozitată ca persoană singură 

 o persoană căsătorită sau în uniune consensuală legală care ar trebui să fie impozitată ca o persoană singură  
1051-16 este vorba despre soț (sau, în cazul partenerilor de același sex, cel mai în vârstă partener) 

1052-15 este vorba despre soție (sau, în cazul partenerilor de același sex, cel mai tânăr partener) 

1005-62 al cărui venit profesional este mai mare decât cel al celuilalt soț sau al partenerului legal 
 

1022-45 
un contribuabil care a decedat  în 2020 
La decesul său, el sau ea a fost: 

1023-44 căsătorit sau în concubinaj legal 

1024-43 
nu mai este căsătorit sau în concubinaj legal, dar în 2020 el sau ea devenise văduv, văduvă sau echivalent (din cauza 
decesului partenerului său legal cu care coabita) 
Pentru contribuabil și soțul sau partenerul legal care a decedat înainte de 2020: 

1025-42 optați pentru o evaluare colectivă 
1026-41 alege două opriri separate 

 

4. a) Ați obținut venituri profesionale în 2020 care erau scutite prin contract? 1062-05 ☐ Da 2062-72 ☐ Da 

b) Aveți o  dizabilitate severă? (*) 1028-39 ☐ Da 2028-09 ☐ Da 

c) Dacă sunteți doar taxat și menționați unul saumai mulți copii aflați în 
întreținere în B, 1 (*) până la B, 3 (*) de mai jos, atunci răspundeți și la 
următoarea întrebare: la 1.1.2020 exista o altă persoană decât copiii 
dvs. - copiii, nepoții, strănepoții, părinții, adoptivii, bunicii, străbunicii, 
frații și surorile, fac parte din familia dvs.? (*) 1101-63 ☐ Nu    

d) Dacă ați fost nerezident timp mai puțin de 12 luni în cursul anului de 
venituri supus impozitului nerezidenților (persoane fizice), specificați 
aici câte luni (de la 0 la 11) ați fost supus acelui impozit (dacă ați plătit 
15 din lună, puteți include luna respectivă, altfel nu): 
 Excepție: pot fi incluse lunile în care o persoană decedată nu mai 

era supusă impozitului nerezidenților (persoane fizice) la data de 15 
a lunii din cauza decesului său. 

1199-62 ........................  

(1) Dacă trebuie să completați rubrica III, rubrica A, 3, d (deoarece ați fost nerezident mai puțin de 12 luni în anul de venituri supus impozitului 
nerezident (persoane fizice)), trebuie să multiplicați această sumă după numărul de luni pentru a intra în acea secțiune și împărțiți la 12. 
Rotunjiți rezultatul la multiplul mai mare sau mai mic de 10 euro, în funcție de faptul dacă unitatea ajunge sau nu la 5 euro.  
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4.1. Ați fost supus asigurărilor sociale în Belgia? 1082-82 ☐ Da 2082-52 ☐ Da 

 1083-81 ☐ Nu 2083-51 ☐ Nu 

4.1. Introduceți detaliile dvs. mai jos. În cazul unei evaluări comune, introduceți și detaliile soțului/ soției sau ale locuitorului legal pe a doua 
linie. 

      Profesie exercitată în 2020 
Numele  Prenumele  Data nașterii  în Belgia  în străinătate 

completați pe spatele formularului de declarație     

         
 

4.2. De la 1.1.2020 până la 30.9.2020 în Belgia, ați fost titularul a mai mult de 
un cont de investiții menționat la articolul 152, 1 °, a, din Codul diferitelor 
taxe și impozite? 1072-92 ☐ Da 2072-62 ☐ Da 

5. Reședința efectivă în 2020:  de la  la 

      

 loc de reședință în Belgia se completează pe spatele formularului 
de declarație   

5. Dacă ați obținut venituri profesionale impozabile în Belgia, care se ridică la cel puțin 75% din totalul veniturilor dvs. profesionale belgiene și 
străine obținute în perioada impozabilă, bifați caseta corespunzătoare. Sunteți: 

− un rezident al unui stat membru al Spațiului Economic European; altul decât Belgia, „localizat”: 

Bifați 1093-71 ☐ în regiunea flamandă  dacă 75% din venitul dvs. a fost câștigat în B 

1094-70☐în regiunea valonă 

1095-69☐în Regiunea Bruxelles-Capitală 

− un rezident al unui alt stat 

1073-91 ☐ 

6. Dacă sunteți rezident al uneia dintre următoarele țări, dar nu ați bifat niciunul dintre codurile din secțiunea 6 de mai sus, vă rugăm să bifați 
caseta corespunzătoare: 

1078-86 ☐ Franța 

1079-85 ☐ Țările de Jos 

1080-84 ☐ Luxemburg 

7. Dacă nu ați bifat niciun cod din secțiunile 6 și 7 de mai sus, vă rugăm să bifați codul de mai jos: 

1081-83 ☐ bifați dacă ați obținut venituri și într-o altă țară decât B. 

B. IMPOZITE FAMILIALE (Introduceți numărul solicitat dacă nu este egal cu 0) 

1. a) Numărul copiiilorcare sunt dpdv fiscal total în sarcina dvs.(*): 1030-37  ................  
b) Numărul de copii cu dizabilități severe menționat la 1, a: 1031-36  ................  
 c) Numărul copiilor menționați la 1, a care nu aveau încă 3 ani la 1.1.2020 și pentru care nu solicitați un 

credit fiscal pentru îngrijirea copiilor în casetele X, II, B: 1038-29 

 ................  

d) Numărul de copii cu dizabilități severe menționat la 1, c: 1039-28  ................  
2. a) Numărul de copii care depind de dvs. în scopuri fiscale,  dar pentru care jumătate din beneficiul fiscal trebuie să 

fie atribuit celuilalt părinte prin cazarea distribuită în mod egal a copiilor (*): 1034-33 

 ................  

b) Numărul de copii cu dizabilități severe menționat la 2, a: 1035-32  ................  
c) Numărul copiilor menționați la 2, a care nu aveau încă 3 ani la 1.1.2020 și ï pentru care nu solicitați un 

credit fiscal pentru îngrijirea copiilor în casetele X, II, B: 1054-13 

 ................  

d) Numărul de copii cu dizabilități severe menționat la 2, c: 1055-12  ................  
3. a) Numărulde copii care depind de dvs. în scopuri fiscale, dar pentrucare jumătate din beneficiul fiscal trebuie să 

fie atribuit celuilalt părinte prin cazarea distribuită în mod egal a copiilor (*): 1036-31 

 ................  

b) Numărul de copii cu dizabilități severe menționat la 3, a: 1037-30  ................  
c) Numărul copiilor menționați la 3, a care nu aveau încă 3 ani la 1.1.2020 și entru care nu solicitați un 

credit fiscal pentru îngrijirea copiilor în rubricile X, II, B: 1058-09 

 ................  

d) Numărul de copii cu dizabilități severe menționat la 3, c: 1059-08  ................  
4. a) Numărul de părinți, bunicii, străbunicii, frații și surorile în vârstă de 65 de ani sau mai mult, care sunt în  

întreținere  în scopuri fiscale (*): 1043-24 

 ................  

b) Numărul de copii cu dizabilități severe menționat la 4, a: 1044-23  ................  
5. a) Numărul altor persoane  în întreținere în scopuri fiscale 

 (nu vănumărați pe dumneavoastră, nici pe soțul dvs., nici pe partenerul dvs. de coabitare!) (*): 1032-35 

 ................  

b) Numărul de copii cu dizabilități severe menționat la 5, a: 1033-34  ................  
6. Introduceți apoi numele, prenumele și data nașterii persoanelor pe care le-ați menționat mai sus în B1 până la B5. De asemenea, precizați 
codul pentru care sunt listate (adăugați un atașament în caz de lipsă de spațiu): 

Numele  Prenumele  Data nașterii  Cod 
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Rubrica V - PARIURI, SALARII, AJUTOARE DE ȘOMAJ, BENEFICII STATUTARE DE BOALĂ ȘI 
HANDICAP, VENITURI DE ÎNLOCUIRE ȘI BENEFICII DE SOMAJ CU PLATA SOCIETĂȚII 

A. REMUNERAȚIE ORDINARĂ 
adăugați și completați la 1250-11 

1. Salarii, salarii etc. (altele decât cele menționate la 12, a și 13, a):   

a) conform fișelor: (250)  ..............................  (250) ..............................  

 (250)  ..............................  (250) ..............................  

b) care nu sunt menționate pe o foaie: (250)  ..............................  (250) ..............................  

2. Totalul rubricilor 1, a și 1, b: 1250-11  .........................  2250-78  .........................  

3. Plata pentru concediu anticipat (alta decât cea menționată la 12, b și 13, 
b): 1251-10  .........................  2251-77  .........................  

4. Restanțe (altele decât cele menționate la 8, b; 12, c și 13, c): 1252-09  .........................  2252-76  .........................  

5. Taxe de reziliere (altele decât cele menționate la 12, d și 13, d) și taxe 
de angajament: 1308-50  .........................  2308-20  .........................  

6. Remunerația din decembrie 2020 (autoritate): 1247-14  .........................  2247-81  .........................  

7. Rambursare pentru navetă locuință-serviciu: a) suma totală: 1254-07  .........................  2254-74  .........................  

b) scutire: 1255-06  .........................  2255-73  .........................  

8. Beneficii nerecurente legate de performanță) obișnuite: 1242-19  .........................  2242-86  .........................  

b) taxe amânate: 1243-18  .........................  2243-85  .........................  

9. Intervențiile angajatorilor într-un computer privat:   

a) a) suma totală a contribuțiilor: 1240-21  .........................  2240-88  .........................  

b) b) scutire: 1241-20  .........................  2241-87  .........................  

10. Remunerația eligibilă pentru scutirea pentru orele suplimentare în 
industria hotelieră:   

a) pentru angajatorii fără sistem de casă de marcat înregistrat:   

1) compensaţii uzuale: 1335-23  .........................  2335-90  .........................  

 numărul de ore suplimentare: 1336-22  .........................  2336-89  .........................  

2) taxe amânate: 1337-21  .........................  2337-88  .........................  

 numărul de ore suplimentare: 1338-20  .........................  2338-87  .........................  

b) pentru angajatorii cu un sistem de casă înregistrată:   

1) compensaţii uzuale: 1395-60  .........................  2395-30  .........................  

 numărul de ore suplimentare: 1396-59  .........................  2396-29  .........................  

2) taxe amânate: 1397-58  .........................  2397-28  .........................  

 numărul de ore suplimentare: 1398-57  .........................  2398-27  .........................  

11. La 33% remunerații impozabile ale angajaților ocazionali din industria 
hotelieră: 1263-95  .........................  2263-65  .........................  

12. Obținut de la sportivi pentru activitățile lor sportive:   

a) salarii, remunerări, etc: 1273-85  .........................  2273-55  .........................  

b) primă anticipată de concediu: 1274-84  .........................  2274-54  .........................  

c) taxe amânate: 1275-83  .........................  2275-53  .........................  

d) primă anticipată de reziliere: 1276-82  .........................  2276-52  .........................  

13. Obținut de arbitri pentru activitățile lor de arbitri în timpul competițiilor 
sportive și de instructori, antrenori și supraveghetori pentru activitățile 
lor pentru sportivi:   

a) salarii, remunerări, etc: 1277-81  .........................  2277-51  .........................  

b) primă anticipată de concediu: 1278-80  .........................  2278-50  .........................  

c) taxe amânate: 1279-79  .........................  2279-49  .........................  

d) primă anticipată de reziliere: 1280-78  .........................  2280-48  .........................  

14. Primă din Fondul de impulsuri pentru medicină generală obținută de un 
medic generalist recunoscut pentru a se stabili într-o zonă „prioritară”: 1267-91  .........................  2267-61  .........................  

15. Distanța (numai) între locul de reședință și locul de muncă la 1.1.2020 
(completați numai dacă nu completați secțiunea 17 de mai jos și dacă 
distanța este de cel puțin 75 km): 1256-05  ......................... km 2256-72  ......................... km 

16. Contribuții sociale personale nereținute: 1257-04  .........................  2257-71  .........................  

17. Alte cheltuieli profesionale (completați numai dacă nu doriți să aplicați 
suma fixălegală): 1258-03  .........................  2258-70  .........................  

B. AJUTOARE DE ȘOMAJ 
  

1. Beneficii fără supliment de vechime:   

a) prestații ordinare (statutare și suplimentare): 1260-01  .........................  2260-68  .........................  

b) plăți suplimentare din decembrie 2020 (autoritate): 1304-54  .........................  2304-24  .........................  

c) taxe amânate: 1261-97  .........................  2261-67  .........................  

2. Prestații cu supliment de vechime: a) prestații ordinare (statutare): 1264-94  .........................  2264-64  .........................  

b) taxe amânate: 1265-93  .........................  2265-63  .........................  
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C. BENEFICII LEGALE PENTRU BOALĂ SAU HANDICAP 
  

1. Compensaţii uzuale: 1266-92  .........................  2266-62  .........................  

2. Prestații din decembrie 2020 (autoritate): 1303-55  .........................  2303-25  .........................  

3. Taxe amânate: 1268-90  .........................  2268-60  .........................  

D. VENITURI ÎNLOCUITOARE 
  

1. Alocații suplimentare plătite de un fost angajator în baza unui contract 
colectiv de muncă sau a unui acord individual:   

a) cu o clauză de plată continuată la reluarea lucrului:   

1) obținute în plus față de prestațiile de șomaj cu supliment de 
companie (anterior prestații de pensionare anticipată):   

a. compensaţii uzuale:   

1. pentru perioade până la 31.12.2015(amânări): 1319-39  .........................  2319-09  .........................  

2. pentru perioade de la 1.1.2016 (amânări): 1321-37  .........................  2321-07  .........................  

b. compensări din decembrie 2020 (autoritate): 
c. taxe amânate: 1322-36  .........................  2322-06  .........................  

1. pentru perioade până la 31.12.2015: 1324-34  .........................  2324-04  .........................  

2. pentru perioade de la 1. 1.2016: 1339-19  .........................  2339-86  .........................  

2) obținute în plus față de indemnizațiile de șomaj pe care le-ați 
primit sau le-ați fi putut obține ca șomaj total dacă nu ați relua 
munca   

a. compensaţii uzuale: 1292-66  .........................  2292-36  .........................  

b. compensări din decembrie 2020 (autoritate): 1300-58  .........................  2300-28  .........................  

c. taxe amânate: 1293-65  .........................  2293-35  .........................  

b) b) fără o clauză de plată continuată la reluarea lucrului:   

1) compensaţii uzuale: 1294-64  .........................  2294-34  .........................  

2) compensări din decembrie 2020 (autoritate): 1301-57  .........................  2301-27  .........................  

3) taxe amânate: 1295-63  .........................  2295-33  .........................  

După concediere de la angajatorul menționat, dar înainte de 
1.1.2020, ați reluat munca cu alt angajator sau ca lucrător 
independent? 

1297-61  ☐ da 2297-31 ☐ da 

1298-60 ☐ Nu 2298-30 ☐ Nu 

2. Prestații suplimentare de boală sau invaliditate: 1269-89  .........................  2269-59  .........................  

3. Beneficii în caz de boală profesională sau accident de muncă (statutare 
și suplimentare): 1270-88  .........................  2270-58  .........................  

4. Altele: 1271-87  .........................  2271-57  .........................  

5. Prestații din decembrie 2020 menționate la 2-4 (autoritate): 1302-56  .........................  2302-26  .........................  

6. Restanțele prestațiilor menționate la 2-4: 1272-86  .........................  2272-56  .........................  

(Vezi și continuarea rubrica V de pe pagina următoare.) 
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Rubrica V - PARIURI, SALARII, AJUTOARE DE ȘOMAJ, BENEFICII STATUTARE DE BOALĂ ȘI 
HANDICAP, VENITURI DE ÎNLOCUIRE ȘI AJUTOARE DE ȘOMAJ CU PRIMĂ DE SOCIETATE - 

CONTINUARE 

E. AJUTOARE DE ȘOMAJ CU PRIMĂ DE SOCIETATE (anterior pensii 
anticipate)   

1. Prestații statutare de șomaj:   

a) compensaţii uzuale: 1281-77  .........................  2281-47  .........................  

b) taxe amânate: 1282-76  .........................  2282-46  .........................  

2. Alocație pentru afaceri:   

a) supliment uzual societate:   

1) pentru perioade până la 31.12.2015( amânări): 1235-26  .........................  2235-93  .........................  

2) pentru perioade de la 1.1.2016 ( amânări): 1327-31  .........................  2327-01  .........................  

b) taxe amânate:   

1) pentru perioade până la 31.12.2015: 1236-25  .........................  2236-92  .........................  

2) pentru perioade de la 1.1.2016: 1340-18  .........................  2340-85  .........................  

F. REȚINERI PENTRU PENSII COMPLEMENTARE   

1. Contribuții și prime uzuale: 1285-73  .........................  2285-43  .........................  

2. Contribuții și prime pentru continuarea individuală: 
3. Contribuții și prime pentru pensie suplimentară gratuită pentru 

angajați: 

1283-75  .........................  2283-45  .........................  

1387-68  .........................  2387-38  .........................  

G. ORE SUPLIMENTARE CARE DAU DREPTUL LA PLATA ORELOR 
SUPLIMENTARE   

1. Numărul total de ore suplimentare lucrate efectiv:   

a) eligibil pentru limita de 180 de ore: 1305-53  .........................  2305-23  .........................  

b) eligibil pentru limita de 360 de ore: 1317-41  .........................  2317-11  .........................  

2. Baza de calcul a indemnizației pentru ore suplimentare pentru orele 
suplimentare care dau dreptul la un credit fiscal:   

a) de 66,81 %: 1233-28  .........................  2233-95  .........................  

b) de 57,75 %: 1234-27  .........................  2234-94  .........................  

H. IMPUNERE REŢINUTĂ LA 
SURSĂ adăugați și completați la 1286-72   

1. Conform fișelor: (286)  ..............................  (286)  ..............................  

(286)  ..............................  (286)  ..............................  

 (286)  ..............................  (286)  ..............................  

2. Pentru plata concediului care nu este menționată pe o foaie 
menționată la A, 1, b:   

3. Totalul rubricilor 1 și 2: 1286-72  .........................  2286-42  .........................  

I. REȚINERI ȘI CONTRIBUŢII SPECIALE LA FONDUL DE ASIGURĂRI 
SOCIALE: 1287-71  .........................  2287-41  .........................  

J. PERSONALUL AUTORITĂŢII FĂRĂ CONTRACT DE MUNCĂ (*): 1290-68 ☐ da 2290-38 ☐ da 

K. Numele (sau denumirea) şi adresa debitorului care datorează 
venituri (vezi fișe):   

De asemenea, indicați adresa dacă nu au fost întocmite fișe. Perioada la care se raportează venitul 

 ........................................................................................................  de la ...............................  la  ...................................  

 ........................................................................................................  de la ...............................  la  ...................................  

(partener) ........................................................................................  de la ...............................  la  ...................................  

 ........................................................................................................  de la ...............................  la  ...................................  

L.  PRIMĂ DE LUCRU (*): 1284-74  .........................  2284-44  .........................  

M. PRIMĂ DE RELUARE A MUNCII   

Dacă ați completat la D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 sau D, 1, a, 2 alocații 
suplimentare sau la E, 2, a, 1 sau E, 2, b, 1 ați introdus o alocație de 
societate și după concedierea de la fostul angajator ați reluat munca la unul 
sau mai mulți angajatori noi, menționați aici salariile (A, 1 + A, 7, a + A, 9, a 
- A, 7, b - A, 9, b) pe care le-ați primit de la noii angajatori: 1296-62  .........................  2296-32  .........................  

N. IMPOZIT DE RETRAGERE PENTRU DREPTURILE DE COPIERE, 
DREPTURILE CONEXE ȘI LICENȚELE STATUTARE ȘI 
OBLIGATORII MENȚIONATE LA A, 1 SAU A, 4: 1299-59  .........................  2299-29  .........................  

O. MEMBRII DE FAMILIE IMPLICAȚI ÎN ACTIVITATEA 
PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE Cod Suma 

Indicați codul în care este menționat venitul ca membru al 
familiei ajutoare al unui lucrător independent (de exemplu, 1250-
11) și suma. Precizați în ultimul rând profesia lucrătorului 
independent. 

  

  

  

Ocupaţi
a  
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Rubrica XII - PLĂŢI ÎN AVANS PENTRU ANUL FISCAL 2020 

Suma totală a plăților: 1570-79  .........................  2570-49  .........................  

(1) Categorie destinată numai persoanelor impozabile situate în regiunea flamandă. 
(2) Această poziție este destinată numai persoanelor impozabile situate în regiunea valonă.  
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Rubrica XIII - VENITURI DE ORIGINE STRĂINĂ ȘI VENITURI EXCEPTATE DE LA ORIGINA BELGIANĂ 

OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ: 
În această rubrică XIII trebuie să indicați toate veniturile de origine străină și toate veniturile scutite de origine belgiană pe care le-ați obținut în 
perioada impozabilă. Acest venit nu este impozabil ca atare în impozitarea nerezidenților (persoane fizice). Cu toate acestea, acest venit 
trebuie, dacă este cazul, să fie luat în considerare pentru aplicarea corectă a anumitor dispoziții. 
Dacă nu ați obținut un astfel de venit, vă rugăm să bifați căsuța „zero” corespunzătoare sub A, 4 de mai jos. 

A. VENITURI TOTALE completați dacă se câștigă bani și în afara Belgiei 

1. Venit profesional „fără creștere” Sume nete 

a) Pensie   

Țara (țările) de origine (Belgia sau străinătate)   

 ........................................................................................................  1330-2  ...........................  2330-95  .........................  

b) Ajutoare de șomaj   

Țara (țările) de origine (Belgia sau străinătate)   

 ........................................................................................................  1331-27 2331-94 

c) Prestații legale pentru boală și invaliditate 
Țara (țările) de origine (Belgia sau străinătate)   

 ........................................................................................................  1332-26 ..........................  2332-93  .........................  

d) Alte venituri de înlocuire   

Țara (țările) de origine (Belgia sau străinătate)   

 ........................................................................................................  1333-25  .........................  2333-92  .........................  

e) Alte venituri profesionale „fără creștere”   

Țara (țările) de origine (Belgia sau străinătate)   

 ........................................................................................................  1049-18 .......................... 1 2049-85  .........................  

2. Venituri profesionale „cu creștere” (profit, venituri, remunerația 
directorilor societății)   

Țara (țările) de origine (Belgia sau străinătate) Sumă netă 

 ........................................................................................................  1050-17  .........................  2050-84  .........................  

3. Alte venituri (venituri imobiliare, venituri diverse,...)   

Țara (țările) de origine (Belgia sau străinătate) Sumă netă 

 ........................................................................................................  1053-14  .........................  2053-81  .........................  

4. Dacă nu ați primit niciun venit în perioada impozabilă, pe care vi se 
solicită să îl includeți în rubrica XIII, vă rugăm să bifați rubrica vecină 
corespunzătoare 1057-10 ☒ fără 2057-77 ☐ fără 

B. VENITURI LEGATE DE SPORT   

1. Venit profesional „fără creștere” 
Indicați aici suma venitului profesional menționat mai sus la A, 1, e (cod 
1049-18 sau 2049-85) care a fost obținut ca sportiv sau ca arbitru, 
antrenor, trainer sau supraveghetor pentru activități pentru sportivi. 

bifați dacă sunt doar bani câștigați în Belgia 

Sumă netă 

1091-73  .........................  2091-43  .........................  

2. Venit profesional "cu creștere" 
Precizați aici suma venitului profesional inclus mai sus la A, 2 (cod 
1050-17 sau 2050-84) care a fost obținut pentru activități pentru sportivi 

  

Sumă netă 

1092-72  .........................  2092-42  .........................  
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