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Individuele Pensioen Toezegging voor Zelfstandigen

Een loonsverhoging: wat blijft er netto over?
U weet maar al te best dat een loonsverhoging sterk afgetopt wordt
door hoge sociale bijdragen en een zware belastingsdruk in België.
Maar wat houdt dit concreet in?
Een eenvoudig voorbeeld:
Indien u vandaag een brutoloon heeft van 4.000 euro per maand en
uzelf een verhoging tot 5.000 euro per maand toekent, blijft er van
deze bruto opslag van 1.000 euro slechts netto 374,18 euro over.
Brutoloon per maand

4.000 ,00

5.000,00

- 994,70

- 1.205,58

- 90,00

- 113,40

Belastingen (inclusief
7,5% gemeentelijke
opcentiemen)

- 1.045,79

- 1.437,33

Nettoberoepsinkomen

1.869,51

2.243,69

Sociale bijdragen
zelfstandigen
Forfaitaire
beroepskosten

+ 1.000,00

Uw netto rustpensioen zal stijgen.
Maar hoeveel?
Stijging van uw netto wettelijk rustpensioen bij toekenning van deze
loonsverhoging op 40 jaar en als u tot 65 jaar verderwerkt:
Brutoloon per maand

4.000,00

5.000,00

1.332,37

1.573,92

RIZIV- bijdragen

0

- 55,09

Solidariteits-bijdrage

0

0

- 76,22

- 156,39

1.256,15

1.362,44

Bruto maandelijks
rustpensioen

Belastingen (inclusief 7,5%
gemeentelijke
opcentiemen)

Netto maandelijks
rustpensioen

+ 1.000,00

+ 106,29

+ 374,18
Uw netto wettelijk rustpensioen zal slechts met 106,29 euro per
maand stijgen.
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Individuele Pensioen Toezegging:
het beste alternatief.

Werkingsschema van de Individuele Pensioen
Toezegging:

U kiest voor een Individuele Pensioen Toezegging met een maandelijkse
premie van 1.000 euro gedurende 25 jaar. U verzekert zich van een
basisintrestvoet op de gedane stortingen verhoogd met een eventuele
jaarlijkse winstdeling. (Zie volgend voorbeeld).

Basispensioenkapitaal aan 1,50%
+ eventuele winstdeling

- 11.658,94

2% Solidariteitsbijdrage op het totaal bruto
pensioenkapitaal

- 6.568,42

Netto pensioenkapitaal
+ eventuele winstdeling

Bedrijfsleider
Verzekerde/
Begunstigde

328.420,76

3,55% R.I.Z.I.V.-bijdrage op het totaal bruto
pensioenkapitaal

10,09% bedrijfsvoorheffing en 7,5%
gemeentelijke opcentiemen op basispensioenkapitaal verminderd met de R.I.Z.I.V.en solidariteitsbijdragen. (indien actief tot 65
jaar, zoniet 16,66% bedrijfsvoorheffing)

Prestaties
Pensioenkapitaal
Overlijdenskapitaal
Dekkingen bij
arbeidsongeschiktheid

- 33.645,90

276.547,50

De beste keuze?
Door voor deze alternatieve strategie te kiezen bereikt u een netto
pensioenkapitaal van 276.547,50 euro. Dit betekent dat u een netto
rendement van 6,38% krijgt op jaarbasis t.o.v. de bruto loonsverhoging
van 1.000 euro per maand.
Dit netto rendement, zonder enig risico, is alleen te bereiken met een
Individuele Pensioen Toezegging.

Allianz

Premies

Onderneming
Verzekeringnemer

Nog meer voordelen van Individuele Pensioen
Toezegging voor Zelfstandigen
·	IPT bouwt veilig een extra-legaal pensioenkapitaal op om het
klein wettelijk pensioen van zelfstandigen aan te vullen.
·	IPT biedt bescherming bij overlijden opdat uw gezin niet in
financiële problemen komt als u er ooit niet meer bent.
·	IPT is ook het gepaste antwoord bij arbeidsongeschiktheid.
·	IPT is fiscaal vriendelijk. Binnen de “80%-regel” zijn alle premies
100% als bedrijfskosten aftrekbaar. U betaalt minder vennoot
schapsbelasting.
·	IPT is flexibel. Bij lagere of hogere bedrijfswinsten kan Allianz
telkens het beste premieniveau berekenen.
·	IPT is totaal veilig bij eventuele bedrijfsfaling. Als bedrijfsleider
hebt u steeds 100% eigendomsrecht.

