Een extra pensioen opbouwen
als zelfstandige?
Het wettelijk pensioen van een zelfstandige wordt berekend op
basis van het beroepsinkomen en de loopbaanjaren. Daarnaast
berekent men ook het minimumpensioen op basis van het aantal
jaren dat de zelfstandige heeft gewerkt. Het minimumpensioen
voor een zelfstandige met een volledige loopbaan bedraagt
heden:
679,96 euro per jaar als alleenstaande of 1.473,33 euro
per maand
092,98 euro per jaar als gezinspensioen of 1.841,08 euro
per maand
Een volledige pensioenloopbaan telt minstens 45 jaren. De
pensioenloopbaan is het totaal van de gewerkte periodes en de
gelijkgestelde periodes.
Een inschatting van Uw verwachte pensioen en de pensioendatum
kan geconsulteerd worden via Mypension.
Indien u verwacht dat uw wettelijk pensioen onvoldoende zal
zijn om in de dagelijkse behoeften te voorzien, dan zal het
noodzakelijk zijn om dit pensioen aan te vullen met andere
inkomsten of kan u nadenken over de opbouw van een extralegaal
of aanvullend pensioen. Wij lijsten enkele van de
mogelijkheden op:

Pensioenopbouw via uw vennootschap:
De premies die uw vennootschap betaalt voor de opbouw van
een individuele pensioentoezegging (IPT) zijn fiscaal
aftrekbaar binnen de zgn. 80%-grens. Dit aanvullend
pensioen wordt pas uitbetaald op de dag dat u met
(vervroegd) pensioen gaat.

Pensioenopbouw via uw eenmanszaak:
Bent u actief binnen een eenmanszaak, dan kan u tevens een
aanvullend pensioen opbouwen via een pensioenovereenkomst
voor zelfstandigen (POZ). De bijdragen die u stort in uw
POZ leveren een belastingvoordeel van 30% op, voor zover de
80%-regel gerespecteerd wordt.

Pensioenopbouw privé:
klassieke ‘pensioensparen’: de maximale premie die
u jaarlijks fiscaal in mindering kunt brengen, is
beperkt tot 990 euro. Het belastingvoordeel is
30%.
Lange termijnsparen: het aftrekbaar bedrag is
afhankelijk van uw inkomen, met een maximum van
2.350
euro.
Ook
hier
bedraagt
het
belastingvoordeel 30%.
VAPZ: de fiscaal aftrekbare VAPZ-premie bedraagt
maximaal 8,17% van uw geïndexeerd netto belastbaar
beroepsinkomen van drie jaar terug, met een
absoluut maximum van 3.447,62 euro. U kunt een
belastingbesparing realiseren en uw sociale
bijdragen verlagen doordat uw VAPZ een aftrekbare
kost is. Zo kunt u tot 63% van uw premie
recupereren!

Wenst u meer informatie omtrent deze mogelijkheden dan kan u
contact opnemen met uw dossierbeheerder.
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