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Aanvraagformulier verlaging
wettelijke voorlopige bijdragen
Voornaam

Naam

Rijksregisternummer

Geboortedatum

Telefoon

E-mail

Bedrag verminderde bijdrage
Ik wil een vermindering aanvragen van mijn wettelijke voorlopige bijdragen voor het jaar
(bijdragejaar of -jaren).

Bent u zeker dat uw inkomen meerdere jaren onder een bepaald bedrag blijft? Dan kunt u in

één aanvraag een vermindering aanvragen voor meerdere bijdragejaren.
Mijn geraamd netto beroepsinkomen als zelfstandige voor dit jaar
of deze jaren is

euro.

Weetje
Wanneer we een aanvraag vermindering goedkeuren, kan het dat u al te veel bijdragen betaalde. Deze mogen
we niet onmiddellijk terugbetalen.
We bouwen hiermee een spaarpot op tot de fiscus ons het definitieve inkomen van het bijdragejaar doorgeeft.
Meestal is dat twee jaar later. Blijkt dan dat u te veel bijdragen betaalde, krijgt u het te veel betaalde bedrag
alsnog terug. Betaalde u te weinig dan gebruiken we de spaarpot om (een deel van) het tekort aan te zuiveren.
Als ik teveel bijdragen betaalde, wil ik dat deze gebruikt worden voor toekomstige kwartalen van dit jaar.

Verklaring
Ik bevestig dat Xerius Sociaal Verzekeringsfonds mij volledig inlichtte over de wettelijke voorwaarden en gevolgen
van mijn aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen.
Ik kreeg met name volgende info:
•	De eventuele vermindering heeft alleen betrekking op het bedrag van mijn voorlopige bijdragen voor het
aangevraagde jaar of de aangevraagde jaren.
•	Mijn sociale bijdragen voor dat jaar of die jaren worden definitief berekend op basis van mijn werkelijk
beroepsinkomen van het jaar of de jaren waarvoor ik vermindering aanvroeg. Dit werkelijk beroepsinkomen
wordt vastgesteld door de fiscale administratie. Als ik geen volledig jaar zelfstandige ben, herrekent Xerius
mijn inkomen om naar een jaarinkomen.
•	
Als bij de definitieve berekening blijkt dat ik onterecht een vermindering van mijn voorlopige bijdragen
vroeg en kreeg, moet ik het tekort aan sociale bijdragen bijbetalen. Deze bijdragen worden vermeerderd
met de wettelijke trimestriële verhogingen van 3% en de wettelijke eenmalige verhoging van 7%.
Datum
Handtekening zelfstandige of boekhouder/accountant
Meer info op
de achterzijde

Wat als… u in de loop van het jaar uw zelfstandige activiteit start of stopt?
Dan bent u geen volledig jaar zelfstandige en houdt u best het volgende in het achterhoofd.
Om het inkomen te bepalen waarop we uw sociale bijdragen berekenen, rekenen we uw inkomen eerst om
naar een fictief jaarinkomen.
Enkele voorbeelden om te verduidelijken.
Voorbeeld 1
U start op 1 juli als zelfstandige. Dan bent u dit jaar twee kwartalen actief. U schat dat u voor die twee
kwartalen een totaal inkomen van 1.000 euro hebt. Een inkomen van 1.000 euro dat u verdient op twee
kwartalen komt overeen met een jaarinkomen (vier kwartalen) van 2.000 euro. Uw kwartaalbijdrage
berekenen we dan op 2.000 euro.
Voorbeeld 2
U stopt op 30 september uw activiteit als zelfstandige in hoofdberoep. Dan bent u dit jaar drie kwartalen
actief. Van 1 januari tot 30 september hebt u een inkomen van 12.000 euro. Een inkomen van 12.000 euro
dat u verdient over drie kwartalen, komt overeen met een jaarinkomen (vier kwartalen) van 16.000 euro.
Uw kwartaalbijdragen voor uw laatste jaar als zelfstandige berekenen we dus op een inkomen van
16.000 euro.
De sociale bijdrage die u uiteindelijk betaalt, is altijd een vast percentage van uw effectieve netto
belastbaar inkomen als zelfstandige van dat jaar. In de meeste gevallen is dit 20,5%.

