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GROEPSVERZEKERING & INDIV. PENSIOEN TOEZEGGING
WIE KAN ZIJN VOORDEEL
DOEN MET EEN GV OF IPT?

(GV) (IPT)

Iedereen die zijn beroepsactiviteit uitoefent in een
vennootschap. (zelfstandige)
Iedere werknemer van een vennootschap die beslist om aan
alternatieve verloning te werken via het vehikel GV.

WAAROM ZOU JE EEN GV OF
IPT OPSTARTEN ALS
ZELFSTANDIG ZAAKVOERDER ?

De groepsverzekering en de IPT zijn een ideaal middel om een
serieus aanvullend pensioen op te bouwen. Dit gebeurt dan
ook nog eens aan bijzonder interessante voorwaarden :
De betaalde premie wordt afgetrokken als kost
binnen de vennootschap mist ze de 80% regel
respecteert. (*)
Er is vrijstelling van eender welke sociale bijdrage als
de premies betaald worden voor een zelfstandige en
niet meer bedragen dan 30.000€ per jaar.
Er wordt de mogelijkheid geboden om via Tak-21 te
werken of via Tak-23.
Het opgebouwde kapitaal maakt deel uit van jouw
privé vermogen en niet langer van de betalende
vennootschap.
Er geldt nog steeds een voordelige eindbelasting bij
uitkering op einddatum of bij vroegtijdig overlijden.
Jaren die je presteerde buiten de vennootschap
kunnen worden ingelopen en daar kunnen
‘Backservciestortingen’ voor gebeuren. Weeral mits
het respecten van de 80%-regel.

OPGELET VOOR DE 80% REGEL

De GV en de IPT tesamen met de eventuele VAPZ polis of een RIZIV polis
(geneesheren) moeten tesamen de 80% regel respecteren. Dit wil zeggen dat
de optelsom van al de eindkapitalen van deze contracten de 80% berekening
niet mogen overschrijden.
Als pensioenspecialist levert Drees Life Services aan haar klanten elk jaar weer
de nodige info in dit kader. De accountants; boekhouders en bedrijfsrevisoren
die ons aanbevelen bij hun clië nten weten dat we in staat zijn om binnen de 24
uur een herberekening te bezorgen in functie van het veranderde loon van de
zaakvoerder van de vennootschap. Zo kan er kort op de bal gespeeld worden
en kan er bijna ‘last minute’ nog een Backservicestorting gebeuren als dat
nuttig is om het belastbare resultaat van het boekjaar te ‘beı̈nvloeden’. Deze
service is é cht uniek en heeft uiteraard alles te maken met het verleden van Jos
Drees, die vele jaren geleden als inspecteur voor verzekeringsmaatschappij
Swiss Life Belgium niets anders deed dan zulke zaken in goede banen leiden. .
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FISCAAL VOORDEEL VIA GV
PREMIES ?

Hierboven staat al dat de premies aftrekbaar zijn in de vennootschap. Die
bespaart dus al snel een 35% inzake vennootschapsbelasting. Vaak wordt
vergeten dat de gestorte premie NIET als een onderdeel van het salaris van de
zelfstandige zaakvoerder moet worden beschouwd. Nochtans maakt iedere
storting onmiddellijk deel uit van het privé vermogen van de zelfstandige
zaakvoerder. In die context is het niet onterecht om te spreken van het
uitwinnen van een flinke 50% van personenbelasting. Evenmin moeten er
sociale bijdragen op betaald worden.
De GV en IPT –polissen kunnen tevens worden aangewend in het kader van de
aankoop van onroerend goed. De verzekeraars waar Drees Life Services mee
werkt bieden hier verbluffende condities aan.

HOE WORD JE BELAST EN
WANNEER ?

Voor deze fiscale contracten gelden de volgende specifieke
regels :
Van verzekerd eindkapitaal verhoogd met de eventuele
winstdeelname gaat 3,55% af voor het RIZIV en een
solidariteitsafhouding van 0% tot 2% i.f.v. de hoogte van de
totale uitkering.
Het verzekerde eindkapitaal minus deze eerste afhoudingen
ondergaat dan een eenmalige en bevrijdende fiscaliteit van
10,03%. Tenminste indien de uitkeerdatum ligt op jouw 65 ste
verjaardag en je tot dan actief bent gebleven. Is dat laatste
niet het geval, ben je bijvoorbeeld op jouw 63ste al gestopt met
werken, dan bedraagt die eindbelasting 16,5% i.p.v. 10.03%
Deze 16,50% is tevens van toepassing indien je het kapitaal
opneemt op jouw 62ste, 62ste of 64ste. Dankzij de regeringsploeg
Di Rupo wordt jouw opname op 60 jaar ontmoedigd door er
20% van af te houden of 18,5% op jouw 61ste. Van zodra deze
maatregelen ooit worden teruggedraaid, verneem je er alles
over op onze website.

WIE RADEN WIJ AAN OM VAN
GV EN IPT GEBRUIK TE MAKEN
?

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Jouw professionele carriè re wordt vorm gegeven vanuit jouw
eigen vennootschap en jouw vennootschap creë ert voldoende
cashflow en winsten om een startend budget vrij te maken.
(vanaf 1.500€ per jaar) Dan raden we je aan om ons
contactformulier in te vullen en met ons een afspraak te
maken zodat jouw IPT en GV niet ‘stand alone’ zullen bestaan
maar deel uitmaken van dat ‘totale plan’ waarover je ons
steeds ziet spreken op deze website.
DREES LIFE SERVICES, JAARBEURSLAAN 17 BUS 12 TE 3600 GENK
Telefoonnummer tijdens kantooruren 089 23 33 01
info@dreeslifeservices.be
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