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Uw sociale bijdragen in 2020
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 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 2020 ten opzichte van 2019?
Voor zowel voor de startende zelfstandigen in 2020, als de gevestigde zelfstandigen
(> 3 jaar) blijven de sociale bijdragen berekend aan 20,5 % (afgezien van de
categorieën van zelfstandigen die een berekening aan een verlaagd percentage
hebben). Multipen hanteert ook in 2020 een voordelige beheerskost van 3,9 %.
Voorlopig opeisbare bijdragen 2020
De voorlopig opeisbare bijdragen voor 2020 worden berekend op uw
geïndexeerde inkomsten van 2017. De indexatie-coëfficiënt voor 2020 is 1,052237.
Deze bijdragetoestand wordt geregulariseerd naar definitieve bijdragen zodra de
beroepsinkomsten van 2020 gekend zijn.
Voorlopige kwartaalbijdragen 2020 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.

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

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

•

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 één van de twee
inkomstendrempels zullen vallen (< € 9.329,19 of < € 7.226,46) 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 aanvraagt, 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 hogere voorlopige
(ook reeds betaalde) bijdragen te betalen. Zo kan u later een onaangename
aanpassing vermijden.

Hogere inkomsten in 2020 dan in 2017?
Dan kan u al betalen op de geschatte inkomsten van 2020: neem daarvoor contact
op met uw dossierbeheerder. In het nieuwe e-loket kan u ook zelf uw verhoogde
inkomsten ingeven. Het systeem zal een nieuw regularisatiebericht aanmaken.
!! Vergeet niet om dit te downloaden bij documenten. Multipen zal dit document
niet aan u verzenden. Indien u dit document niet zelf downloadt zal Multipen u
pas het volgende kwartaal aan de verhoogde sociale bijdragen herinneren.
Hoe werkt dit: u kiest voor aanvraag voor vermindering of vermeerdering. U geeft
het nieuwe hogere inkomen in. Er wordt een herberekening gemaakt. U refresht
de internetpagina en u vindt dan bij documenten het regularisatiebericht met
uw nieuwe sociale bijdragen. U betaalt de overschrijving aan de hand van de
gegevens die u terugvindt op dit regularisatiebericht.

Lagere inkomsten in 2020 dan in 2017?
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 2020 samen met de drempels voor een
eventuele vermindering van bijdragen.

Vanaf nu je sociale bijdragen betalen via POM
Het is zo ver: 2020 introductie van onze nieuwe betaalmethode. Via POM zal je dan snel, eenvoudig en in alle
veiligheid je sociale bijdragen kunnen betalen.
•
•

In de betaaluitnodiging die via e-mail verstuurd wordt*, zal dan een POM-betaalknop te zien zijn.
Wie nog een papieren factuur ontvangt zal binnenkort ook via een QR-code met POM kunnen betalen.

Hoe werkt betalen via POM?
Op je elektronische factuur zal een digitale knop staan. Even doorklikken op deze betaalknop volstaat om de betaling
uit te voeren. De betaalgegevens zijn reeds vooraf ingevuld. Zo verlies je geen tijd of maak je geen fouten met het
overtypen van het bedrag, het rekeningnummer of de gestructureerde mededeling.
Het grote voordeel van online betalen via POM is dat je de betaalopdracht geeft wanneer je de afrekening ontvangt, en
dat de betaling toch pas uitgevoerd wordt op de vervaldag. POM stuurt je 5 dagen voor de betaling nog een mailtje om
je eraan te herinneren dat het geld van je rekening zal gaan.
Is je bankrekeningnummer nog niet gekend, of wil je via een andere bankrekening betalen? Dan kan je de
betaalopdracht ingeven met je bankkaart en kaartlezer. Zo werkt het ook als je verkiest om vroeger dan de
vervaldagdatum te betalen.
Jij kiest dus wanneer de betaling uitgevoerd wordt. Je hoeft geen extra account aan te maken om de betaling uit te
voeren. POM is een Belgisch betaalsysteem waarmee je snel en eenvoudig afrekeningen en facturen kan betalen. POM
staat voor Peace Of Mind en dat is niet gelogen…
Meer informatie over POM vind je op www.pom.be.
*Elektronische (vervaldag)berichten
Sinds 2017 bieden wij deze berichten ook elektronisch aan. Indien je deze momenteel nog niet via deze weg ontvangen
hebt, beschikken wij hiervoor waarschijnlijk nog niet over de correcte contactgegevens. Wil je in de toekomst je
berichten en rekeningen toch elektronisch ontvangen, geef dan je e-mail adres door aan je dossierbeheerder.

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.

Uw fiscaal attest 2019 en een overzicht van uw verrichtingen over 2019
Uw fiscaal attest van de sociale bijdragen die u in 2019 betaalde, zal u bezorgd worden in de loop van het tweede
kwartaal van 2020. 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 home page vindt u de link naar het
Elektronisch dossier voor zelfstandigen. U logt dan in als zelfstandige. 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 dubbel 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.
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