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Uw pensioen? U hebt geluk!
Enkel zelfstandigen kunnen op deze manier een aanvullend pensioen opbouwen en u bent
daarbij !
Wat








is er zo uniek aan het VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen)
Exclusief voor zelfstandigen
Hoog fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 50%
Minder sociale bijdragen
Kapitaals- en rendementsgarantie
Geen premietaxen
Lage eindbelasting
Spaarbedrag kan oplopen tot maximaal 3.027,09 Euro

U spaart al voor uw pensioen zegt u ? Laat ons even vergelijken ! Stel dat u 250 euro per
maand (of 3.000 EUR per jaar) zou sparen.
Systeem
spaarboekje
pensioensparen/
lange-termijnsparen (1)
VAPZ (vrij
aanvullend
pensioen voor
zelfstandigen) (2)
(1)
(2)
(3)

Uitgaven
per jaar

Terug van de
fiscus

Netto
investering
3.000 EUR
2.100 EUR

Kapitaal over
20 jaar à 2%
intrest
74.349 EUR
74.349 EUR

Werkelijk
rendement na
fiscaal voordeel
2,00%
5,25%

3.000 EUR
3.000 EUR

0 EUR
900 EUR

3.000 EUR

1.800 EUR

1.200 EUR

74.349 EUR

9,80%
(3)

Fiscaal voordeel van 30 %
Fiscaal en sociaal voordeel van 60%
Doordat uw werkelijke uitgave maar 1.200 euro bedraagt, maar u toch 3.000 spaart, moet u indien
u zelf 1.200 euro spaart een rendement halen van 9,80% om ook 74.349 euro te halen.

VAPZ: de verstandigste keuze!
Neem vandaag nog contact op met Multipen om uw pensioen in 2015 nog te
optimaliseren. Bel: 015/45 12 57 of mail: vapz@multipen.be.

Tax shift voor zelfstandigen?
Minder te betalen aan Multipen vanaf volgend jaar!
openingsuren:
Ma,di,do: 9-12u, 13-16u
Wo,vr: 9-12u
Sluiting kantoren
feestdagen:
11 november
24 december , namiddag
25 december
31 december, namiddag
1 januari 2016
opleiding:
23 en 30 oktober 2015

V.U.: Niki Luyten
Zeutestraat 2b
2800 Mechelen
www.multipen.be
t. 015451260
f. 015451268

U heeft het misschien al gelezen in de pers: de tax shift voorziet ook iets voor zelfstandigen.
De teksten zijn nog niet beschikbaar, maar we willen u, onder voorbehoud, al wel een
tipje van de sluier oplichten.
Het voordeel van de tax shift voor zelfstandigen bestaat in een daling van de sociale
bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2016. De daling zal 0,5% per jaar bedragen om zo in
2018 tot de volle tax shift van 1,5% te komen in 2018. Dit betekent concreet dat de
bijdragen voor de volgende jaren als volgt zullen zijn:
 In 2016: 21,5% ipv 22%
 In 2017: 21% ipv 22%
 Vanaf 2018: 20,5% ipv 22%.
Een daling in wat u moet betalen voor uw sociale zekerheid aan Multipen. En wat betekent
dit in euro’s? Enkele voorbeelden:
 netto belastbaar inkomen = 10.000 EUR
> daling van 50 EUR in 2016, 100 EUR in 2017 en 150 EUR per jaar vanaf 2018
 netto belastbaar inkomen = 40.000 EUR
> daling van 200 EUR in 2016, 400 EUR in 2017 en 600 EUR per jaar vanaf 2018
Hou onze website in het oog voor meer info over de tax shift voor zelfstandigen!

Opgelet: verkregen vermindering van sociale bijdragen en
bijbetalingen van sociale bijdragen




Heeft u een vermindering van bijdragen gekregen voor 2015? Is uw inkomen voor 2015
nog steeds het verminderde inkomen? Is het ondertussen hoger? Als dat zo is, neem
dan contact met ons op, want anders betaalt u bij de regularisatie (als wij het inkomen
van 2015 van de fiscus ontvangen) een boete, die u makkelijk kan vermijden.
Is uw inkomen in 2015 hoger dan het inkomen waarop u betaalt (in de meeste gevallen
dat van 2012)? U kan al op het inkomen van 2015 betalen. Voordeel? U kan de kosten
in 2015 inbrengen en u krijgt bij de regularisatie (als wij het inkomen van 2015 van de
fiscus ontvangen) geen groot bedrag bij te betalen.

Heeft u nog vragen over de nieuwe bijdrageberekening? Kijk al eens op onze website waar
we al heel wat FAQ’s verzameld hebben. Wilt u onze vorige bulletins herlezen? U vindt ze
terug op www.multipen.be.

FLASH:
BETAAL TIJDIG UW SOCIALE BIJDRAGEN EN
VERMIJD EEN VERHOGING VAN 10% !!!
Hou rekening met de feestdagen en de sluiting van de financiële instellingen!

Weet dat u bij
Multipen ook
terecht kan voor
een aanvraag
ondernemingsnummer, alle
verrichtingen in
de KBO via ons
eigen
ondernemingsloket
EUNOMIA,
Vergunningsaanvragen, BTW,
loonberekening,
personeelsadministratie, advies,
oprichting en
omvorming naar
vennootschap,
VAPZ, enz.

De wet verplicht ons de zelfstandige die zijn kwartaalbijdrage niet tijdig betaalt, te sanctioneren
met een verhoging van 3% per kwartaal. Wie deze verplichting niet nakomt voor het einde van het
jaar wordt bovendien nogmaals beboet met een éénmalige bijkomende verhoging van 7% op de
onbetaalde bijdragen die voor het eerst opgevorderd werden (en betaald moesten worden) in
2015. 10% in totaal dus! Hou rekening met de sluitingsdagen van de financiële instellingen als
gevolg van de feestdagen. De betalingen dienen immers uiterlijk op 31 december 2015 op onze
rekening te staan. Gelieve er ook op te letten dat u de gestructureerde mededeling gebruikt die op
uw vervaldagbericht vermeld wordt en dat u op de juiste rekening betaalt.
Stel uw betaling niet uit tot de laatste week van december, maar betaal vóór 20
december 2015 en vermijd verhogingen.

Waarom zit je goed bij het
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds?
Al 106.808 leden kozen bewust voor het VNZ!

Verdien tientallen euro’s met o.m. deze verassende troeven:




tot 900 euro geboortevoordelen, waaronder luiers

tot 750 euro voor orthodontie en tot 500 euro voor tandimplantaten
tot 250 euro voor lasertherapie van de ogen en tot 100 euro voor brillen en lenzen

tot 80 euro voor kampen en lidgeld van een sportclub

tot 75 euro voor vaccinaties

tot 50 euro voor diëtist en oordoppen op maat




En verder nog

Diverse formules hospitalisatieverzekeringen met HospiPluskaart

Voorhuwelijkssparen vanaf 14 jaar met gigantische intresten
NIEUW: het MaxiPlan dat een rem zet op jouw medische kosten
 Straffe reiskortingen met Krunsj en NZ Vakanties

Tenslotte




Een persoonlijke en sociale service, neutraal en ongebonden

45 kantoren in heel Vlaanderen en 180 postbussen, ook bij jou in de buurt
Veranderen van ziekenfonds kan op 1-2-3: bel gratis 0800 179 75 of maak een afspraak via www.vnz.be

Al uw rechten als zelfstandigen: www.multipen.be

