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Nieuwe berekening sociale bijdragen vanaf 2015: deel 4

We hadden het er al over in ons bulletin van een jaar geleden en in januari van
dit jaar: vanaf 1 januari 2015 zullen de zelfstandigen moeten wennen aan een
nieuwe manier van berekening van hun bijdragen, het “N op N systeem”. Dit
systeem is samengesteld uit voorlopige en uit definitieve bijdragen. In ons bulletin
van april hebben we u de voorlopige bijdragen uitgelegd. In dit artikel hebben we
het over de definitieve bijdragen.
Uw definitief inkomen is doorgaans twee jaar na betaling van de voorlopige
bijdragen gekend. Het wordt door de fiscale administratie aan Multipen
doorgegeven, zodat uw definitieve bijdragen berekend kunnen worden. Dit
inkomen wordt niet geïndexeerd. Multipen zal hierbij rekening houden met alle
bedragen die u al aan voorlopige bijdragen betaald hebt en het verschil
terugbetalen of opeisen.
Indien u de voorlopige bijdrage betaald hebt die Multipen u gevraagd heeft of
indien u vrijwillig meer betaald hebt en u moet nog een som opleggen, dan hebt u
één kwartaal de tijd om dit verschil zonder verhogingen te betalen.
Indien u echter een vermindering gevraagd en bekomen hebt en het blijkt dat uw
definitief inkomen toch hoger ligt dan wat u, in de aanvraag tot vermindering, aan
Multipen medegedeeld had, dan zult u niet alleen de opleg, maar ook de
verhogingen op dat supplement moeten betalen. De wetgever gaat er immers van
uit dat u, in dit geval, onterecht een vermindering van uw voorlopige bijdragen
gevraagd hebt.
In dit laatste geval raden wij alle zelfstandigen aan om, tegen het einde van het
jaar, een schatting van hun inkomen te maken en, indien ze verhogingen vrezen,
een vrijwillige bijstorting uit te voeren die het verschil in bijdragen dekt. Dit
vermijdt onaangename verassingen.

Indien u onze vorige bulletins niet terugvindt, kunt u ze herlezen op
www.multipen.be.

Kinderbijslag voor zelfstandigen
Vanaf 1 juli 2014, zullen alle zelfstandigen in België hun kinderbijslag ontvangen
via een kinderbijslagfonds. Deze maatregel die door de overheid ingesteld is,
verandert niets aan uw toestand als zelfstandige.
Als u kinderbijslag van ons ontvangt, heeft u de laatste betaling op 8 juli gekregen
en heeft u heeft ondertussen ook al een brief gekregen met meer uitleg over de
kinderbijslag vanaf 1 juli 2014. Multipen heeft voor de uitbetaling van de
kinderbijslag gekozen voor een samenwerking met het eveneens onafhankelijke
kinderbijslagfonds Mensura.
De eerste betaling door Mensura zal gebeuren begin augustus. Mensura zal ook
naar iedere bijslagtrekkende een brief sturen met meer uitleg over het individuele
dossier.
Heeft u ondertussen vragen? U kan steeds bij uw dossierbeheerder terecht!

De fiscus heeft het op uw bedrijfsvoorheffing gemunt!
In een omzendbrief van 23/10/2013 laat de fiscus weten dat er strenger zal gecontroleerd worden.
Waar gaat dat over ?
Sommige bedrijfsleiders betalen hun sociale lasten of vapz via de vennootschap en maken dan bij de afsluiting
van het boekjaar een fiche 281.20 op. Hierop betalen zij dan geen bedrijfsvoorheffing en daar gaat het om
natuurlijk.
De fiscus gaat nu strenger toezien op deze werkwijze. Betaal dus best uw bedrijfsvoorheffing op tijd.
Tip: laat u uw loon berekenen door uw accountant, laat dit dan maandelijks mee berekenen als voordeel van
alle aard.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen
Het Vapz ( vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen ) kent u waarschijnlijk wel, maar bent u ook
aangesloten ? Multipen hecht veel belang aan het VAPZ. Het is de meest ideale manier om als zelfstandige een
aanvullend pensioen op te bouwen.
Hierbij nog eens de voordelen op een rij:
 Hoogste fiscaal voordeel van alle aanvullende pensioenen
 Combineerbaar met bedrijfspensioen (IPT of groepsverzekering)
 Kapitaal gegarandeerd (geen beurskoers schommelingen )
 Premie aftrekbaar tot 3.027,09 euro per jaar in functie van het referentie-inkomen
 Premie vrij te bepalen met een minimum van 100 euro per jaar.
 Lage eindbelasting ( omzetting in fictieve rente )
 Een noodzakelijk aanvullend kapitaal wanneer u op pensioen gaat
Gezien de premie afhangt van uw referentie-inkomen en wij dit als eerste kennen, lijkt het ons ook logisch dat
uw VAPZ via Multipen loopt. Wij passen ook elk jaar uw contract aan in functie van uw nieuw referentieinkomen. De medewerkers van onze dienst aanvullend pensioen staan klaar om u te begeleiden en op al uw
vragen rond aanvullend pensioen een antwoord te geven.
Bel ons vrijblijvend op 015/45.12.57, fax 015/45.12.68, mail : vapz@multipen.be of stuur
onderstaand strookje aan ons terug.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen
O

Ja, stuur mij alle informatie om, ook na mijn pensioen, een zorgeloze levensstandaard te behouden.

O

Ja, ik wens in te tekenen op het VAPZ

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam bedrijf: …………………………………………………………….. BTW: …………………………………………………………........
Straat: ………………………….…………………………………………… nummer: ……………………………………………………………
Postcode: ………………………………………………………………….. Gemeente: …………………………………………………………
Telefoon…………………………………..……………………………….. Fax: ………………………………………………………….........
Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In toepassing van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, delen wij u mee dat
gegevens die op u betrekking hebben, opgenomen worden in de bestanden die wij opgezet hebben teneinde onze offertes en prospectie te kunnen uitvoeren. De houder van
de bestanden is Multipen / Life Plan bvba
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