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Uw sociale bijdragen in 2016
Sinds 1 januari 2015 werken we met de nieuwe bijdrageberekening voor zelfstandigen.
U betaalt niet langer sociale bijdragen op de inkomsten van 3 jaar terug, maar wel op
de inkomsten van het lopende jaar. Het probleem is dat we de inkomsten van het lopende
jaar niet ter beschikking hebben en we dus voorlopig opeisbare bijdragen gaan innen - zoals
vóór 2015 op de inkomsten van 3 jaar geleden - om dan bij ontvangst van de inkomsten van
het lopende jaar, via de fiscus, te gaan regulariseren.
Is er iets nieuw in 2016 ten opzichte van 2015?
Neen, maar voor de duidelijkheid zetten we alles nog eens op een rijtje.
Voorlopig opeisbare bijdragen 2016
De voorlopig opeisbare bijdragen voor 2016 worden berekend op uw geïndexeerde inkomsten
van 2013. De indexatie-coëfficiënt voor 2016 is 1,028045. Deze bijdragetoestand wordt
geregulariseerd naar definitieve bijdragen zodra de beroepsinkomsten van 2016 gekend zijn.
Voorlopige kwartaalbijdragen 2016 voor beginnende zelfstandigen
 Minimum: Bij aanvang van een zelfstandige activiteit ontbreken de netto beroepsinkomsten
als zelfstandige. Daarom worden voorlopige bijdragen geïnd. Deze bijdragetoestand wordt
geregulariseerd naar definitieve bijdragen, zodra de beroepsinkomsten gekend zijn.
 Geschatte inkomsten: als beginnend zelfstandige heeft u echter ook de mogelijkheid, zodra
u uw inkomsten kan inschatten, om uw voorlopige (ook reeds betaalde) bijdragen te laten
herzien. Zo kan u later een onaangename aanpassing vermijden.
Hogere inkomsten in 2016 dan in 2013?
Dan kan u al betalen op de geschatte inkomsten van 2016: neem daarvoor contact op
met uw dossierbeheerder.
Lagere inkomsten in 2016 dan in 2013?
Dan kan u, onder bepaalde voorwaarden, een dossier voor vermindering van bijdragen
indienen: neem daarvoor contact op met uw dossierbeheerder.

Uw fiscaal attest 2015
en een overzicht van uw verrichtingen over 2015
Uw fiscaal attest van de sociale bijdragen die u in 2015 betaalde, zal u opgestuurd worden
in de loop van het tweede kwartaal van 2016. 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 rechtsboven door naar het e-loket voor zelfstandigen. Volg
de instructies op het scherm en raadpleeg uw volledig dossier (basis berekeningen,
betaalde en onbetaalde bijdragen, reserves,…) én print uw fiscaal attest.
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.
Nog vragen? Onze helpdesk is beschikbaar tijdens de kantooruren
op het nummer 015/45.12.64 of via info@multipen.be.

Taxshift voor zelfstandigen: nu al zichtbaar op uw vervaldagbericht!
Wat?
Een daling van de sociale bijdragen vanaf 2016. De daling zal 0,5% per jaar bedragen, om in 2018 tot de volle taxshift
van 1,5% te komen. Concreet betekent dit dat er een daling van de sociale bijdragen komt waarbij u geen 22%, maar
nog slechts 20,5% sociale bijdragen zal moeten betalen vanaf 2018.
U merkt dit al vandaag op uw vervaldagbericht!
2015
2016
2017
2018
Zelfstandige begonnen vóór 1/4/2013
22%
21,5% 21%
20,5%
Zelfstandige begonnen ná 1/4/2013
1ste jaar 20,5% 20,5%
20,5%
2de jaar
21%
21%
20,5%
3de jaar
21,5% 21%
20,5%
Eén klein minpuntje: de daling van het percentage is wel geen zuivere winst, aangezien er ook minder fiscaal in te
brengen zal zijn.
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

Mantelzorg voor zelfstandigen
Vanaf 1 oktober 2015 werd het sociaal statuut van de zelfstandige nog verbeterd met de invoering van de mantelzorg voor
zelfstandigen. Dit is eigenlijk identiek aan het reeds bestaande systeem voor loontrekkenden wat betreft loopbaanonderbreking
om voor een ziek familielid te zorgen.
Dat betekent dat je als zelfstandige tijdelijk, volledig (100%) of gedeeltelijk (50%), je zelfstandige activiteit kan onderbreken
om voor een ziek familielid tot in de 2de graad te zorgen, voor palliatieve zorgen, of om de zorg op te nemen voor een
gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.
Je moet een verklaring op eer afleveren dat je je activiteit 100% of 50% stopzet en er moet een attest van de behandelende
geneesheer zijn dat zegt dat er een ernstige ziekte is en dat bijstand van een familielid noodzakelijk is.
Dit kan je voor minimum 1 maand (tenzij de verzorgde persoon eerder overlijdt) en maximum 12 maanden hebben, en je krijgt
hiervoor 1.092,36 EUR per maand bij een volledige en 546,18 EUR bij een gedeeltelijke onderbreking (hierop is nog ongeveer
11,11% bedrijfsvoorheffing verschuldigd). De sociale bijdragen zijn voor die maanden ook niet verschuldigd onder bepaalde
voorwaarden, maar je pensioen wordt wel verder opgebouwd.
Veel loontrekkenden maken hier reeds gebruik van om voor een zieke ouder te zorgen of om er meer te zijn voor een zieke of
hulpbehoevende moeder of vader.
Heeft u hierover nog vragen of wilt u een aanvraag indienen: neem contact op met uw dossierbeheerder bij Multipen.

Fraudemaatregelen
De strijd tegen de sociale fraude is belangrijk. Hierbij twee maatregelen die het misbruik van het sociaal
statuut van de zelfstandigen mee moeten helpen voorkomen:
Nieuwe werkwijze voor het verkrijgen van een attest van aansluiting
als zelfstandige om een verblijfsvergunning te bekomen
Als een niet-Belg, afkomstig uit de EU, EER (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland, zich als
zelfstandige wil vestigen in België en een attest voor inschrijving in het verblijfsregister voor vreemdelingen
nodig heeft, moet bij de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds UITDRUKKELIJK het Ad Hoc-attest
aangevraagd worden.
In tegenstelling tot voor 16/11/2015, wordt dit attest nu niet meer aan de aanvrager overhandigd. De
Federale Overheid heeft beslist om dit attest - om misbruiken tegen te gaan - rechtstreeks aan de betrokken
gemeente-/stadsbesturen over te maken. Het is ook absoluut verboden kopieën van attesten af te leveren
aan de aanvrager zelf.
Betaling ziekte-uitkeringen gekoppeld aan betaling 1ste bijdrage als zelfstandige
De mutualiteiten zullen (vermoedelijk vanaf 01/04/2016), bij een aanvraag om ziekte-uitkeringen, dienen te
controleren of de 1ste sociale bijdrage als zelfstandige effectief betaald is. De nodige stromen werden
hiervoor opgezet tussen de mutualiteiten en de sociaal verzekeringsfondsen. Je inschrijven als zelfstandige,
om op die manier snel van ziekte-uitkeringen te kunnen genieten, behoort zo tot het verleden.

