Pension Invest Plan

Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen

Maak vandaag al werk
van een goed pensioen

Een
beter
pensioen

Leg nu de fundamenten
voor een goed inkomen bij pensioen

Met één jaarlijkse inspanning zorgt u
al voor een véél beter pensioen.
We leven immers alsmaar langer.
We blijven ook langer actief
en gezond. Dat is goed nieuws.
Maar dat betekent ook dat uw
pensioenvoorzieningen voldoende
groot moeten zijn. Kwestie van niet te
moeten inleveren op de levensstijl die
u wilt én verdient.
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Het wettelijk pensioen voor
zelfstandigen is daarvoor totaal
onvoldoende. U moet dus ook zelf
de nodige voorzieningen aanleggen.
En dan is het Pension Invest Plan
- Vrij Aanvullend Pensioen voor
Zelfstandigen (afgekort:
VAPZ) de ideale
oplossing, exclusief voor
Zorg zelf voor een
zelfstandigen.
aanvulling op uw
wettelijk pensioen

Met één enkele
inspanning per jaar
realiseert uw Pension
Invest Plan - VAPZ een
belangrijk deel van uw persoonlijke
pensioenplanning. Eenvoudig, op
maat en fiscaal héél aantrekkelijk.
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Het Pension
Invest Plan
– VAPZ
exclusief voor ù

Hoe bespaart u tegelijk op

uw belastingen én op uw
sociale bijdragen?
Stap 1: Investeer in uw
pensioenvoorziening
• Bespaar het meeste belastingen
door te kiezen voor de maximale
mogelijke jaarpremie van 8,17%
van uw referentie-inkomen. Dat is
uw geïndexeerd netto belastbaar
beroepsinkomen van 3 jaar geleden.
• U kunt daarbij gaan tot het absolute
maximumbedrag van 3.060,07 EUR
(geïndexeerd, inkomstenjaar 2016).

Het Pension Invest Plan – VAPZ
is gereserveerd voor:

|| Zelfstandige
|| Zelfstandige

bedrijfsleiders

|| Meewerkende
|| Zelfstandige
|| Zelfstandige
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Vrije beroepers

partners met maxistatuut
helpers

• Zijn uw inkomsten elk jaar
verschillend? Geen probleem: onze
verzekeraar AG Insurance zorgt er elk
jaar voor dat u fiscaal het onderste
uit de kan haalt. Deel ons jaarlijks
uw referentie-inkomen mee en wij
regelen dan alles voor een maximale
belastingwinst.
• U wenst niet het maximumbedrag
te sparen? Geen probleem: u mag ook
kiezen voor een lager deel van uw
referentie-inkomen. Dat kan al vanaf
100 EUR op jaarbasis.
• Bij elke storting weet u welk kapitaal
u opbouwt dankzij deze inspanning.

in bijberoep
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Stap 2: steek uw belastingvoordelen
op zak
1.

Op de premies voor Pension
Invest Plan – VAPZ betaalt u geen
premietaks.

2.

U mag de gestorte premies
aftrekken als beroepskosten.
U doet dat in het jaar van de
storting. De aftrek gebeurt tegen
de marginale aanslagvoet. De
enige voorwaarde is dat u tijdens
het belastbare inkomstenjaar
sociale bijdragen betaalde (op
basis van een minimaal inkomen
van 13.010,66 EUR (bedrag 2016)).

3.

U recupereert in totaal meer dan
de helft van uw premiestortingen
(tot maximaal 53,50%) via het
directe belastingvoordeel.

Stap 3: Verminder ook uw sociale
lasten
De storting van de VAPZ-premie kunt u
ook een belangrijk parafiscaal voordeel
opleveren. De aftrek van de premie
als beroepskost zorgt ervoor dat de
berekeningsbasis van de definitieve
sociale bijdragen (= het netto
belastbaar beroepsinkomen van het
betreffende jaar) vermindert.
Samengevat: Dankzij deze fiscale en
sociale voordelen is maar 1/3de van de
gestorte premie voor uw eigen rekening.
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Geen enkel andere fiscaal
aantrekkelijke vorm van opbouw
van een aanvullend pensioen is zó
voordelig.

Een onmiddellijk
voelbaar resultaat:

Bedrag
Uw VAPZ-premie

3.060,07 EUR

Uw jaarlijkse winst
• Op de sociale bijdragen (21,50%)
• Op uw belastingen (53,50%)

Uw totale jaarlijkse winst

657,92 EUR
1.285,15 EUR
1.943,07 EUR

De belastingaftrek en de besparing op de sociale bijdragen werd
berekend op een jaarlijks netto-inkomen van 40.000 EUR en een
gemeentebelasting van 7%.
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AG Insurance. Winstdelingen
vormen dus geen betrouwbare
indicator voor de toekomst.
||

Een beter
inkomen bij
pensioen

Een goede
aanvulling

op uw pensioen van straks
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||

Elke premie die u stort, geniet een
gegarandeerde rentevoet tot op
het einde van het contract.

||

Daar bovenop krijgt u nog
eens een eventuele jaarlijkse
winstdeling. Let wel: die is niet
gegarandeerd. Ze hangt immers af
van de economische situatie en de
bedrijfsresultaten van

De afrondende fiscaliteit bij de
uitbetaling van uw kapitaal is
bijzonder voordelig:
• de verworven winstdelingen
zijn 100% belastingvrij;
• de eindbelasting gebeurt onder
de vorm van een (voordelige)
fictieve rente;
• blijft te betalen: de RIZIVbijdrage (3,55%) en de
solidariteitsbijdrage (0-2%).

Uw pensioenkapitaal wordt op
datum van de effectieve ingang van
uw wettelijk pensioen uitbetaald. U
kan echter uw pensioenkapitaal ook
voortijdig afkopen vanaf het moment
van de wettelijke pensioenleeftijd, die
van kracht is op het moment van uw
aanvraag, of als u aan de voorwaarden
van vervroegd pensioen voldoet, ook
als u nog blijft doorwerken.
Deze beide mogelijkheden moeten
voorzien zijn in de pensioenovereenkomst.

De bescherming van uw nabestaanden

gaat onmiddellijk in

En als u plots overlijdt? Uw Pension
Invest Plan-VAPZ omvat ook een
overlevingspensioen. Sterft de
verzekeringsnemer vóór het einde van
het contract, dan krijgt de begunstigde
van zijn keuze de volledige opgebouwde
reserve van het pensioencontract.
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Vraag en
antwoord

BNP Paribas Fortis
zorgt voor de juiste antwoorden
Mag ik mijn Pension Invest Plan-VAPZ
combineren met fiscaal aantrekkelijk
pensioensparen?
Uiteraard. Ook zelfstandigen mogen
vrij aan fiscaal pensioensparen doen
via een Pensioenspaarfonds of,
inderdaad, een ander Pension Invest
Plan. In 2016 mag u tot 940 EUR aan
fiscaal aantrekkelijk pensioensparen
doen.
U mag de fiscale voordelen daarvan
perfect combineren met de fiscale
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voordelen van uw Pension Invest Plan
– VAPZ.
Mag ik een Pension Invest Plan-VAPZ
combineren met fiscaal aantrekkelijk
langetermijnsparen?
Dat kan. U kunt perfect aan
langetermijnsparen doen via een
Pension Invest Plan, een verwante
formule aan uw Pension Invest Plan VAPZ.
Ook die fiscale voordelen mag u
combineren met uw belastingwinst in
het kader van Pension Invest PlanVAPZ. In 2016 mag u tot 2.260 EUR
aan langetermijnsparen doen in een
Pension Invest Plan.
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Uw vragen

Wel even opletten: uw inspanningen
moeten de korf van het
langetermijnsparen delen met
bijvoorbeeld de kapitaalaflossingen
voor een hypothecair krediet
en de premies voor bepaalde
levensverzekeringen.
Uw gesprekspartner bij BNP Paribas
Fortis zal u meer uitleg geven
over de optimale benutting van
alle aftrekposten in het kader van
pensioenopbouw.

De ideale pensioenopbouw met belastingvoordeel
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voor een zelfstandige zonder vennootschap

Wat

Aanvullend pensioen zelfstandigen

Pensioensparen

Langetermijnsparen

De ideale
invulling

Het Pension Invest Plan - VAPZ

Een apart Pension Invest Plan in het kader
van 'pensioensparen' of een
Pensioenspaarfonds

Een apart Pension Invest
Plan in het kader van
langetermijnsparen

Maximum per
jaar voor 2016

8,17% van het referentie-inkomen
(max. 3.060,07 EUR)

940 EUR

2.260 EUR
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Uw vragen

Mag ik als zelfstandige in vennootschap een Pension Invest Plan –
VAPZ combineren met een Individuele
Pensioentoezegging (IPT), betaald
door mijn bedrijf?
Dat is perfect mogelijk. De voorwaarde
voor fiscale aftrekbaarheid van de
IPT-premie is wel dat het pensioenkapitaal van de combinatie VAPZ/IPT
de 80%-regel niet overschrijdt. Een
zelfstandige bedrijfsleider kan ook als
natuurlijke persoon een VAPZ onderschrijven.

Haal maximaal profijt uit
de fiscale aftrekmogelijkheden

Mag ik mijn Pension Invest Plan-VAPZ
inzetten om een huis te bouwen of te
kopen?
U kunt een voorschot vragen op uw
pensioenkapitaal. Dat kan voor een
onroerend goed binnen de Europese
Economische Ruimte (d.i. de EU plus
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).
Uw contract Pension Invest Plan-VAPZ
kunt u ook in pand geven om een hypothecair krediet te dekken.
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De 80 %-regel
Uw volledig pensioen (dit is de som
van het wettelijk pensioen en de
eventueel aanvullende pensioenen die
werden afgesloten : VAPZ, individuele
of collectieve pensioentoezegging,
pensioenbelofte, bedrijfsleidersverzekering en RIZIV-contract) mag niet
meer dan 80 % van de laatste normale
brutojaarbezoldiging bedragen voor
een volledige loopbaan.
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Meer
info?

Een goede keuze
en duidelijke informatie
Een goed pensioeninkomen? Dat
begint bij een klare, objectieve kijk
op uw financiële situatie van nu en
straks.
Praat er beslist over met uw vertrouwde
gesprekspartner bij BNP Paribas Fortis.
Wij bekijken samen met u:

Un aanvraag is
simpel

referentie-inkomen te
kennen. Breng dus het eerste
trimestriële vervaldagbericht
mee voor de betaling van
uw voorlopige sociale
bijdragen aan uw Sociale
Verzekeringskas.

|| de

best presterende pensioenstrategie;
maat berekende voorbeelden
van bijv. uw persoonlijke
belastingbesparing.
Wij hoeven daarvoor enkel uw

|| op
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Advies?
Informatie?
Verrichtingen?
BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

Bel ons op tel. 02 433 43 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

GSM

Surf mobiel naar
bnpparibasfortis.be/easybanking
(alle dagen, 24 u. op 24)
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