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Nieuwe berekening sociale bijdragen vanaf 2015
Vanaf 01/01/2015 gaat het nieuwe systeem voor de berekening van de sociale bijdragen
van start. De grote wijziging bestaat erin dat de sociale bijdragen niet meer op de
inkomsten van 3 jaar voordien zullen worden berekend, maar op het inkomen van het jaar
zelf.
Vanaf 2015, behalve voor diegenen die nog in de startfase zitten, zal Multipen u elk
kwartaal een voorlopige bijdrage vragen die berekend is op uw inkomen van drie jaar
geleden. Multipen zal de definitieve bijdrage berekenen vanaf het ogenblik dat uw
definitief inkomen van het bijdragejaar gekend is. Meestal is dat 2 jaar later. Het is dus
heel belangrijk dat u uw inkomsten nauwlettend volgt om, vóór de regularisatie, een
aanvulling te betalen indien dit inkomen gestegen is in vergelijking met dat van drie jaar
geleden.
Indien het inkomen echter gedaald is, mag u een vermindering vragen van de voorlopige
bijdrage, maar enkel op basis van objectieve criteria. We hebben helaas, tot op vandaag,
nog geen definitie van wat “objectieve criteria” zijn, maar het lijkt ons logisch dat een
handelaar, bij wie de straat 8 maanden open ligt, een verlies van zakencijfer noteert en dit
kan bewijzen. Deze handelaar zal een vermindering kunnen vragen, maar beperkt tot de
minimumbedragen die voor elke categorie zelfstandigen vastgelegd zijn. Voor zelfstandigen
in hoofdberoep is dat 25.740,86 EUR of 12.870,43 EUR (wordt bijgewerkt in 2015). Er
bestaan geen andere tussenbedragen, er is dus geen vrije keuze.
Een voordeel van het systeem is dat de zwakkere inkomsten beschermd worden. De
hogere niet. Laat ons het voorbeeld nemen van een arts (80.000 EUR inkomsten) die in
einde loopbaan zit en het even kalmer aan wil doen. Hij voorziet dat zijn inkomsten zullen
terugvallen op 40.000 EUR. Hij zal geen vermindering kunnen aanvragen naar 25.740,86
EUR, maar zal het teveel betaalde wel over 2 jaar terugkrijgen, wanneer de bijdrage op
basis van zijn definitief inkomen herberekend wordt.
Opgelet ! Indien u een vermindering aangevraagd en gekregen hebt en het blijkt, twee
jaar later, dat u toch boven de toegekende minimumgrens verdiend hebt, dan zult u
gesanctioneerd worden met onmiddellijk opeisbare verhogingen. Wie de bijdragen betaald
heeft die hem door zijn sociaal verzekeringsfonds gevraagd zijn, maar eigenlijk meer
verdiend heeft, zal geen verhogingen verschuldigd zijn. Indien u er zich, in de loop van het
bijdragejaar, rekenschap van geeft dat uw inkomen hoger zal liggen dan dat waarop uw
voorlopige bijdragen berekend zijn, dan kunt u steeds vrijwillig bijstorten om het jaar in
evenwicht te brengen.
In een volgend bulletin komen we uiteraard terug met meer informatie over de hervorming
van de bijdragen. Wilt u nu al meer weten: www.multipen.be.
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Geen onderscheid meer tussen zelfstandigen en loontrekkenden. Vanaf 1 juli 2014 stoppen
de sociale verzekeringsfondsen hun opdracht om de kinderbijslag van de zelfstandigen uit
te betalen. De kinderbijslagfondsen nemen de fakkel over, wat ook het statuut is.
Multipen heeft als enige onafhankelijk sociaal verzekeringsfonds gekozen om hiervoor
samen te werken met het onafhankelijk kinderbijslagfonds Mensura. Als u kinderbijslag van
Multipen ontvangt, zal u hierover binnenkort meer horen.

Vennootschapsbijdrage 2014
Voor 2014 wordt de nieuwe geïndexeerde drempel van het balanstotaal vastgesteld op 646.787,86 EUR (641.556,65 EUR
in 2012). De bijdrage wijzigt niet tov 2013: het bedrag van de bijdrage ten laste van de vennootschappen waarvan het
balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar meer dan 646.787,86 EUR bedraagt, is 868,00 EUR. Voor kleine
bedrijven, blijft de bijdrage op 347,50 EUR. Dit bedrag is sinds 2005 niet veranderd.

Uw fiscaal attest
Uw fiscaal attest van de sociale bijdragen die u in 2013 betaalde vindt u in bijlage. U kan uw fiscaal attest ook printen via
het Multipen e-loket. U heeft daarvoor een kaartlezer en uw identiteitskaart nodig. U surft naar www.multipen.be, en klikt
door naar het e-loket voor zelfstandigen. Hier kan u uw fiscaal attest raadplegen en printen. Uw gedrukt exemplaar straks
kwijt? Geen nood, u kan even terug naar het e-loket gaan en uw fiscaal attest opnieuw printen.
U kan ook een volmacht geven aan uw boekhouder of accountant om uw gegevens via het e-loket te raadplegen. Dat maakt
het e-loket dubbel handig. Niet alleen u, maar ook uw boekhouder of accountant, heeft dan toegang tot uw gegevens.

