Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen
Een tweede pijler levensverzekering die u als zelfstandige toelaat een extra pensioen op te bouwen tegen
fiscaal zeer gunstige voorwaarden.

Welke zelfstandigen?

→ Alle zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, al dan niet
bedrijfsleider in een vennootschap, indien de sociale
bijdragen zoals in hoofdberoep betaald zijn;
→ De meewerkende echtgeno(o)t(e) of partner aange
sloten in het ‘maxi-statuut’.

U kiest zelf binnen de wettelijke grenzen

De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal 100 EUR
en maximaal 8,17% van het geherwaardeerd netto
belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug (als
starter: bepaald bij wet1).
Een absoluut plafond van 3.017,73 EUR voor het jaar 2013.
Naar keuze kan u de premie trimestrieel of jaarlijks
betalen.

Een uitzonderlijk rendement

(Para)fiscaal kan u tot 70% van de premie recupereren,
dankzij
→ fiscale aftrekbaarheid als beroepskost aan het
hoogste tarief;
→ vermindering van de sociale bijdrage.
Bovendien is er geen verzekeringstaks.

De zekerheid van een gewaarborgde intrest aangevuld
met variabele winstdeling
→ bij pensionering ontvangt u de opgebouwde reserves
(inclusief cumulatieve winstdeling);
→ in geval van overlijden vóór uw pensionering wordt
een gekozen bedrag - minstens de opgebouwde
reserve - uitgekeerd aan de door u aangeduide
begunstigde(n).
Zeer voordelige eindbelasting:
→ fiscaalgunstige belasting van de uitkering als
‘fictieve rente’;
→ met het gedeelte winstdeling steeds vrijgesteld van
inkomstenbelasting.
Dit alles zonder dat uw mogelijkheden voor individueel
pensioensparen en langetermijnsparen worden beperkt en terwijl voor bedrijfsleiders de combinatie toegelaten is met een groepsverzekering en/of individuele
pensioentoezegging binnen de 80%-grens.

Onderneem voor uw pensioen!

Met een sociale VAPZ nog meer voordelen én nog
meer pensioen
Indien u kiest voor een sociale VAPZ kan u uw jaarlijkse
premie met 15% verhogen (maximaal 9,40% met
absoluut plafond van 3.472,05 EUR in 2013).
Een gedeelte van deze extra premie wordt besteed
aan bijkomende solidariteitswaarborgen bij arbeidsongeschiktheid die kunnen oplopen tot 360% van de
gemiddelde jaarlijkse premie.

Vereenvoudigd voorbeeld van het voordelig netto-rendement*
Jaarlijkse storting

1.000,00 Eindkapitaal (65 jaar)

Besparing inkomstenbelasting
(aan 50% + gemeentebelasting 7%)

535,00 Geschatte belastingdruk
(RIZIV + inkomstenbelasting)

Besparing sociale bijdrage (22%) en
impact op de inkomstenbelasting

111,66

Reële kost storting
De zelfstandige neemt dus slechts
35% van de storting zelf ten laste!

353,34 Netto resultaat op 65 jaar

51.578,56
31,13%

35.522,15

Netto rendement: 6,34%

Dit betekent dat de zelfstandige op elke storting een gemiddelde jaarlijkse opbrengst behaalt van 6,34% na belastingen.
* Alleenstaande, leeftijd bij start contract 35 jaar, vanaf 65 wettelijk pensioen van 12.574,11 EUR per jaar. Gewone VAPZ. Geschatte totale rendement
3,50%. Ramingen voor winstdeling zijn niet gewaarborgd en kunnen schommelen in de tijd afhankelijk van de econimische conjunctuur en de resultaten
van de verzekeringsonderneming.
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Bedrag voor 2013 : 12.830,63
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