voor zelfstandigen en kmo
Blijft ons wettelijk pensioen betaalbaar?
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Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is niet om over
naar huis te schrijven. Er zit dus niets anders op dan het heft
in eigen handen te nemen.
Daarbij bouwt u tijdens uw loopbaan een spaarpotje op dat u
bij uw pensioen wordt uitgekeerd—of aan uw nabestaanden
mocht u overlijden.
Begin er nu mee !
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Hoe doet u dat dan best ?

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
De fiscus laat aan elke zelfstandige toe 8,17% van zijn
inkomen, met een maximum van 3.127,24 euro per jaar, te
sparen voor de opbouw van zijn aanvullend pensioen.

3 voordelen :
1.
2.
3.

Beeld: IDEALE pensioenopbouw voor zelfstandigen

Dit bedrag is volledig aftrekbaar van uw inkomsten.
Het levert u ook nog een verminderde sociale bijdrage.
U ontvangt later een aanzienlijk kapitaal.

Waarom is het VAPZ zo interessant ?
Het VAPZ is de enige vorm van aanvullend pensioen die volledig aftrekbaar is in de hoogste belastingschijf. Het fiscaal voordeel
ligt zelfs 2 x zo hoog als dat van pensioensparen.
Moet ik een overlijdensverzekering nemen ?
Sinds januari 2004 is deze verplichting weggevallen en kan u zelf kiezen al dan niet een overlijdensdekking te nemen. U kiest
ook zelf uw begunstigde.
Waarom kies ik best Multipen als partner voor mijn VAPZ ?
Wij krijgen van de belastingdiensten uw inkomsten door om uw sociale bijdrage te berekenen. Dit inkomen staat vermeld op
uw kwartaalbijdrage. Het VAPZ wordt berekend op basis van dit inkomen. Wij kunnen dus perfect berekenen hoeveel u jaarlijks mag sparen.
(*) Indien actief tot 65 jaar voorziet het generatiepact een omzettingspercentage van 4% i.p.v. 5%
Besluit: Welk fiscaal voordeel wenst U? Kiest U voor het voordeel van pensioensparen en laat U dus ongeveer 1/3 van de premie door de staatskas betalen, of kiest U voor het voordeel van het vrij aanvullend pensioen en recupereert U graag 2/3 van
uw premie.

Ons advies: benut eerst maximaal uw premie VAPZ, voor zelfstandige bedrijfsleiders gevolgd door de individuele
pensioentoezegging. (zie achterzijde ).
Dit geheel eventueel aangevuld met individuele fiscale en niet fiscale spaar- en beleggingsvoorzieningen
PS: U kunt ook een verzekering gewaarborgd inkomen toevoegen aan uw VAPZ tegen voordelige voorwaarden. En heeft U als
zelfstandige al gedacht aan een hospitalisatieverzekering? Hiervoor kunt U uiteraard bij ons terecht!
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Voor zelfstandige bedrijfsleiders
Individuele pensioentoezegging (IPT)
Als zelfstandig bestuurder of zaakvoerder kan U een individuele pensioentoezegging afsluiten (fiscaal ten laste van de
onderneming).
Sinds 1 januari 2004 kan een bedrijfsleider een individuele
pensioentoezegging (IPT) onderschrijven bij een verzekeraar. Deze individuele pensioentoezegging combineert de
individuele benadering van de bedrijfsleiderverzekering met
de
rechtszekerheid
van
de
groepsverzekering.
(rechtstreekse begunstiging)
De fiscale regeling is duidelijk: “Voor wat betreft de fiscale
aftrek in de vennootschap, worden premies van individuele
levensverzekeringen met de bedrijfsleider als rechtstreeks
begunstigde gelijkgesteld met de premies voor een groepsverzekering”. De premies zijn dus evenzeer aftrekbaar als
een groepsverzekering, zolang men maar rekening houdt
met de fameuze 80% regel.

OPGELET !
Indien U een aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd inkomen) wenst, zal de
taks op de premie van 4,4% voor het premiegedeelte van deze waarborg opgetrokken worden naar 9,25%.
Voor de pensioenopbouw blijft de 4,4% gehandhaafd.
In sommige gevallen kan dan de groepsverzekering weer uitkomst brengen.
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