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Nieuwe berekening sociale bijdragen vanaf 2015: deel 6
Het is zover! We zijn 2015 en de sociale bijdragen worden op de nieuwe manier
berekend. U merkt dit al aan uw vervaldagbericht dat er anders uitziet. Maar u moet
toch op het inkomen van 3 jaar geleden betalen? De nieuwe bijdrageberekening is toch
betaling op het inkomen van het lopende jaar?
We zetten alles voor u nog eens op een rijtje.
In het systeem tot 31/12/2014 werden uw bijdragen berekend op de inkomsten van 3 jaar
terug. Dit systeem houdt in dat in sommige gevallen hoge bijdragen moeten betaald worden over
een goed inkomstenjaar van 3 jaar geleden, terwijl in het lopende jaar de inkomsten sterk zijn
verminderd.
Het nieuwe systeem vanaf 01/01/2015 zal een verrekening doen van de sociale bijdragen op
de beroepsinkomsten van het lopende jaar.

Hoe gaat dit in zijn werk aangezien de inkomsten van 2015 pas bekend zullen zijn na de
fiscale behandeling in 2017 ?

Raadpleeg uw eigen
dossier:
www.multipen.be
Klik bovenaan rechts:
e-loket

De zelfstandige zal van zijn sociaal verzekeringsfonds het verzoek krijgen om de betaling te doen
van een voorlopige sociale bijdrage berekend op de inkomsten van 3 jaar terug. Dit is een
verplichte sociale bijdrage. De zelfstandige kan wel vragen om dit te laten aanpassen aan zijn
verwachte inkomsten van het jaar zelf. Is die aanpassing onbeperkt ?
Neen!
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De verhoging van de voorlopige bijdragen kan op eenvoudige aanvraag aan het sociaal
verzekeringsfonds. Op deze manier voorkomt de zelfstandige een hoge regularisatie achteraf en
hij kan het bedrag ook dadelijk inbrengen in de belastingen.
De verlaging van de voorlopige bijdragen is minder eenvoudig. De zelfstandige zal het sociaal
verzekeringsfonds 'objectieve elementen' moeten voorleggen om te bewijzen dat de inkomsten lager
zullen uitvallen dan 3 jaar terug. Daarbij worden er 2 grenzen gehanteerd om de voorlopige
bijdragen te herberekenen. Als de verwachte inkomsten lager zullen liggen dan 12.870,43 euro dan
kunnen de voorlopige bijdragen herleid worden naar de minimum bijdragen voor zelfstandigen in
hoofdberoep. Voor de verwachte inkomsten tussen 12.870,43 EUR en 25.740,86 EUR (dubbele van
het eerste inkomen) wordt er een voorlopige bijdrage op dit bedrag aangerekend.
Als we de inkomsten van het jaar 2015 dan van de fiscus krijgen, zullen we een regularisatie
uitvoeren. Zo betaalt u sociale bijdragen voor 2015 op het inkomen van 2015.
Opgelet voor boetes bij uw aanvraag voor verlaging van uw inkomen: als de inkomsten
van 2015 toch hoger zijn dan wat u ingeschat heeft, betaalt u een boete die hoog kan oplopen. Als
u daarentegen de bijdragen betaalt op basis van het inkomen van 2012, en uw inkomen van 2015
blijkt hoger te zijn, betaalt u geen boetes. We willen u dan ook aanraden om zo veel mogelijk de
voorlopig wettelijk opeisbare bijdragen die uw sociaal verzekeringsfonds aanrekent te betalen en
enkel in uitzonderlijke gevallen een vermindering aan te vragen om toekomstige boetes te
vermijden.
Enkele voorbeelden (met afgeronde bedragen) maken alles nog duidelijker:
• Met een inkomen in 2012 van 37.500 EUR, berekenen wij een voorlopig wettelijk opeisbare
bijdrage in 2015 van 2.209 EUR per kwartaal. U dient een dossier voor vermindering van
bijdragen in met een inkomen van 25.000 EUR. Op basis van de elementen kunnen we het
dossier goedkeuren en u krijgt een nieuw te betalen bedrag aan bijdragen van 1.475 EUR per
kwartaal, op basis van de dubbele drempel: 25.740 EUR. U betaalt tijdig deze bijdragen.
In juli 2017 ontvangen we van de fiscus het inkomen van 2015: 30.000 EUR. De
kwartaalbijdrage voor 2015 is dus niet 1.475 EUR, maar 1.719 EUR. U moet dus 4 keer 244 EUR
bijbetalen of 976 EUR. Daarbovenop, moeten we een verhoging volgens artikel 11bis
berekenen die in dit geval 273 EUR bedraagt of 28% op 976 EUR!

•

Met een inkomen in 2012 van 20.000 EUR, berekenen wij een voorlopig wettelijk opeisbare bijdrage in 2015 van 1.178
EUR per kwartaal. U dient een dossier voor vermindering van bijdragen in met een inkomen van 11.000 EUR. Op basis van de
elementen kunnen we het dossier goedkeuren en u krijgt een nieuw te betalen bedrag aan bijdragen van 737 EUR per
kwartaal, op basis van de enkele drempel: 12.870 EUR. U betaalt tijdig deze bijdragen.
In april 2017 ontvangen we van de fiscus het inkomen van 2015: 16.000 EUR. De kwartaalbijdrage voor 2015 is dus niet 737
EUR, maar 916 EUR. U moet dus 4 keer 179 EUR bijbetalen of 716 EUR. Daarbovenop, moeten we een verhoging volgens
artikel 11bis berekenen die in dit geval 179 EUR bedraagt of 25% op 716 EUR!

MAAR: Met een inkomen in 2012 van 20.000 EUR, berekenen wij een voorlopig wettelijk opeisbare bijdrage in 2015 van 1.178
EUR per kwartaal. U betaalt tijdig deze bijdragen.
In april 2017 ontvangen we van de fiscus het inkomen van 2015: 30.000 EUR. De kwartaalbijdrage voor 2015 is dus niet
1.178 EUR, maar 1.719 EUR. U moet dus 4 keer 541 EUR bijbetalen of 2.164 EUR. Aangezien u uw bijdragen betaald heeft in
2015 zoals wettelijk voorzien (op de inkomsten van 3 jaar geleden), moet u enkel het supplement betalen en geen boete.

Dus: Probeer zo veel mogelijk de door ons voorgestelde voorlopige sociale bijdrage op basis van uw inkomen van 3
jaar terug te betalen. U kan een vermindering aanvragen, maar als uw inkomen toch hoger blijkt te zijn, betaalt u een boete.
Betaalt u wat wij u hebben voorgesteld en uw inkomen blijkt achteraf toch hoger, krijgt u geen boete.
Meer informatie nodig: kijk op onze website www.multipen.be waar we ook al heel wat FAQ’s verzameld hebben. Ook de vorige
bulletins met meer info over de nieuwe bijdrageberekening vindt u daar terug. Voor een persoonlijk advies kan u ook contact
opnemen met uw dossierbeheerder.

Gepensioneerde zelfstandigen, aandacht aub:
belangrijke wijziging!
Ingevolge de grondige hervorming van de bijdrageberekening voor de zelfstandigen, die is ingegaan op 01/01/2015,
mogen wij uw referte-inkomen niet meer plafonneren, zoals voorheen wel het geval was.
Dit betekent dat wij, met uitzondering voor de starters, voortaan verplicht zijn uw voorlopige bijdragen te berekenen
op het totale bedrag van uw inkomsten van het 3de voorafgaande jaar (of vroeger).
Deze voorlopige bijdragen zullen geregulariseerd worden op basis van uw werkelijke inkomsten van het bijdragejaar,
zodra dit ons door de fiscus wordt medegedeeld.
U heeft echter de mogelijkheid om de voorlopige berekeningsbasis nu reeds te laten dalen tot een van de
wettelijke drempels die op uw categorie van toepassing zijn. Neem hiervoor zonder aarzelen contact op
met uw dossierbeheerder, die u hierin zal begeleiden.

Uw fiscaal attest
Uw fiscaal attest van de sociale bijdragen die u in 2014 betaalde zal u opgestuurd worden in het tweede kwartaal
2015. U kan uw fiscaal attest ook nu al 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 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.

AL UW RECHTEN ALS ZELFSTANDIGE:
WWW.MULTIPEN.BE

