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Uw sociale bijdragen in 2019
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 voorlopige 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 2019 ten opzichte van 2018?
Voor zowel de startende zelfstandigen, als de gevestigde zelfstandigen (>
3 jaar) blijven in 2019 de sociale bijdragen berekend aan 20,5% (afgezien
van de categorieën van zelfstandigen die een berekening aan een verlaagd
percentage hebben). Wat wél wijzigt in 2019 zijn de aangerekende beheerskosten van Multipen. Multipen kreeg de toelating van de overheid om
deze te verlagen van 4,2 % naar 3,9 %.

Voorlopig opeisbare bijdragen 2019
De voorlopig opeisbare bijdragen voor 2019 worden berekend op uw
geïndexeerde inkomsten van 2016. De indexatie-coëfficiënt voor 2019 is
1,063366. Deze bijdragetoestand wordt geregulariseerd naar definitieve
bijdragen zodra de beroepsinkomsten van 2019 gekend zijn.
Voorlopige kwartaalbijdragen 2019 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.
•
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Sinds 01/04/2018 wil de wetgever de beginnende zelfstandige in
hoofdberoep stimuleren in het ondernemerschap. De starter in
hoofdberoep die beperkte inkomsten op jaarbasis verwacht die
onder 1 van de 2 inkomstendrempels zullen vallen (< € 9.231,59
of < € 7.150,87) mag gedurende de eerste 4 kwartalen van de
zelfstandige activiteit verminderde sociale bijdragen betalen.
De startende zelfstandige in deze situatie (PRIMOSTARTER) kan
hierop anticiperen door een vermindering aan te vragen aan het
sociaal verzekeringsfonds.

•

De startende zelfstandige die aan deze voorwaarden voldoet maar geen vermindering aangevraagd heeft
zal later bij de regularisatie (na ca. 2 jaar) wel automatisch de toepassing van deze vermindering krijgen.

•

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 2019 dan in 2016?
Dan kan u al betalen op de geschatte inkomsten van 2019: neem daarvoor contact op met uw dossierbeheerder.
Lagere inkomsten in 2019 dan in 2016?
Dan kan u, onder bepaalde voorwaarden, een dossier voor vermindering van bijdragen indienen: neem daarvoor
contact op met uw dossierbeheerder.
Bij de formulieren op onze website vind je het Barema sociale bijdragen 2019 samen met de drempels voor een
eventuele vermindering van bijdragen.

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

Wijzigingen in de KBO
Afschaffing beroepskennis bouw in Vlaanderen vanaf 01/01/2019
Het was reeds een tijdje aangekondigd en dan weer herroepen, maar uiteindelijk is het toch een feit:
vanaf 01/01/2019 werden ook de gereglementeerde BOUWBEROEPEN in VLAANDEREN afgeschaft.
Voor Brussel zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen, Wallonië schrapte vanaf 2019 de beroepskennis voor 5 beroepen
(groothandel vlees, droogkuiser-verver, voetverzorger, masseur en tandtechnicus).
Geen onderscheid meer tussen een commerciële en een niet-commerciële hoedanigheid in de KBO
In de KBO is er sinds 01/11/2018 geen onderscheid meer tussen een onderneming met een commerciële
hoedanigheid (zoals bijvoorbeeld een metser) en één met een niet-commerciële hoedanigheid (zoals een
verpleegster of vrije beroeper). Beide hoedanigheden zijn in de KBO vervangen door de term inschrijvingsplichtige onderneming. Eigenlijk wil dit zeggen dat vanaf nu beide soorten ondernemingen langs een ondernemingsloket moeten
passeren om te starten en het voor hen dus niet meer volstaat om alleen bij eventueel de BTW te passeren, wat voor
andere entiteiten wel het geval kan zijn.
In de KBO was de code voor commerciële hoedanigheid 293.
Dit zal nu stopgezet worden op 31/10/2018 en vervangen worden door de nieuwe code 295.

Raadpleeg uw eigen
dossier:
www.multipen.be
onder de link elektronisch dossier (voor
zelfstandigen)

Inschrijving in KBO verplicht voor maatschappen vanaf 1 november 2018
(inschrijving bestaande maatschappen ten laatste op 30 april 2019)
Een maatschap wordt voor uiteenlopende doeleinden ingezet en men wil
dit reguleren. De maatschappen moeten zich dus vanaf 1 november 2018
inschrijven in de KBO via een ondernemingsloket.
Zowel nieuwe (oprichting na 1 november 2018) als bestaande maatschappen moeten zich inschrijven. Bestaande maatschappen krijgen een
overgangsperiode van 6 maanden. Dit betekent dus dat alle maatschappen ten laatste op 30 april 2019 via een ondernemingsloket ingeschreven
moeten zijn. Dit geldt ook voor de maatschappen waarvan de vennoten
(maten) al persoonlijk ingeschreven zijn met hun eigen ondernemingsnummer.
Een maatschap zal niet moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijgevolg ook geen vennootschapsbijdrage moeten betalen.
De maatschap heeft zijn ondernemingsnummer ook nodig om zich in
orde te stellen met het UBO-register.
Belangrijk voor betrokkenen bij vennootschappen, (internationale)
vzw’s en stichtingen

Het UBO-register
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik
van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke
begunstigden in België, het UBO-register, dat staat voor ‘Ultimate
Beneficial Owner’.
Deze wet voorziet in de verplichting voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie
over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en voor
bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

De informatie over de UBO die is opgenomen in het UBO-register moet adequaat, nauwkeurig en actueel zijn.
Elke wijziging in de informatie die erin is vervat, moet daarnaast binnen de maand worden meegedeeld aan het
UBO-register. De juistheid van de informatie in het UBO-register moet jaarlijks worden meegedeeld aan het
UBO-register.
Reeds bestaande vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hebben maximaal tijd tot 31 maart 2019
om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. U kunt uw uiteindelijke begunstigden
registreren door u aan te melden bij de toepassing (externe link) op het MyMinFin-portaal (voor burgers) of
MyMinfinPro (voor de wettelijke vertegenwoordigers). De registraties en wijzigingen in het UBO-register gebeuren
dus enkel via de portalen van de overheid en kunnen dus niet via een ondernemingsloket gebeuren.
De registratie gebeurt door de wettelijke vertegenwoordigers (zaakvoerders, bestuurders) van de vennootschappen en
andere juridische structuren. U kan ook een externe gevolmachtigde aanstellen om de gegevens te laten registreren.

Multipen - sociaal verzekeringsfonds

Sancties:
In geval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke
begunstigden, zijn de informatieplichtigen onderworpen aan een strafrechtelijke administratieve boete van € 250 tot
€ 50.000.

Meer info:
• https://financien.belgium.be/sites/default/files/20181017_FAQ_NL_UBO.PDF
• https://financien.belgium.be/nl/ubo-register
• https://www.practicali.be/blog/ubo-register-tijd-tot-31-maart-2019/#tegen-wanneer-registreren

Uw fiscaal attest 2018 en een overzicht van uw verrichtingen over 2018
Uw fiscaal attest van de sociale bijdragen die u in 2018 betaalde, zal u bezorgd worden in de loop van het tweede
kwartaal van 2019. U kan uw fiscaal attest wel al raadplegen via uw elektronisch dossier bij Multipen. U heeft
daarvoor een kaartlezer en uw identiteitskaart nodig. U surft naar www.multipen.be en op de homepage vindt u
de link naar het E-loket zelfstandigen (e-dossier). Volg de instructies op het scherm en raadpleeg uw volledig dossier
(basis berekeningen, betaalde en onbetaalde bijdragen, reserves,…) én print uw fiscaal attest.
U kan ook een volmacht geven aan uw boekhouder of accountant om uw gegevens via het e-loket voor boekhouders
te raadplegen. Dat maakt het e-loket extra handig. Niet alleen u, maar ook uw boekhouder of accountant, heeft dan
toegang tot uw gegevens.
Uw exemplaar kwijt? Geen nood, u kan het altijd terug vinden in uw elektronisch dossier!
Nog vragen? Onze helpdesk is beschikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 015/45.12.64 of
via info@multipen.be.

Elektronische (vervaldag)berichten
De verschuldigde sociale bijdragen met betrekking tot uw verplichte aansluiting als zelfstandige bij uw sociaal
verzekeringsfonds Multipen, worden u per kwartaal ter betaling aangeboden. Sinds 2017 bieden wij deze berichten
ook elektronisch aan. Indien u deze momenteel nog niet via deze weg ontvangen hebt, beschikken wij waarschijnlijk
hiervoor nog niet over de correcte contactgegevens. Wil u in de toekomst uw berichten en rekeningen toch elektronisch ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan uw dossierbeheerder.
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