Aanvraagformulier tot vermindering van het voorlopig
bedrag van mijn sociale bijdragen van het jaar 2019
FORMULIER VOOR EEN ZELFSTANDIGE JONGER DAN 65 JAARDIE EEN RUSTPENSIOEN GENIET VAN DE OPENBARE SECTOR
OF WAARVAN DE PARTNER EEN GEZINSPENSIOEN GENIET
(AANVRAAG BEDOELD IN ART. 11, §3, 6E LID VAN KB NR. 38 VAN 27/07/1967)

DOCUMENT AANGETEKEND TERUG TE STUREN NAAR HET
SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS
Voornaam*: .......................................................................................... Naam*: ............................................................................................................................
Geboortedatum*: ................................................................................... Rijksregister Nr: |___||___| |___| |___| |___| |___| |___| |___||___| |___| |___|
Tel.*:.................................................................................................................... GSM*:..................................................................................................................
Email*:................................................................................................................................................................................................................................................

BEDRAG VERMINDERDE BIJDRAGE
Ik wens een vermindering aan te vragen van mijn wettelijke voorlopige bijdragen van het jaar 2019 en kies voor:
o OPTIE 1 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 1.531,99 EUR en ik betaal voor dit jaar voorlopig geen bijdragen.
o OPTIE 2 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 6.538,00 EUR (zonder kinderen ten laste) en ik betaal voor dit jaar voorlopig 349,31 EUR per kwartaal.
o OPTIE 3 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 7.253,83 EUR en ik betaal voor dit jaar voorlopig 387,56 EUR per kwartaal.
o OPTIE 4 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 9.807,00 EUR (met kinderen ten laste) en ik betaal voor dit jaar voorlopig 523,97 EUR per kwartaal.
o OPTIE 5 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 13.847,39 EUR en ik betaal voor dit jaar voorlopig 739,84 EUR per kwartaal.
o OPTIE 6 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 17.446,62 EUR en ik betaal voor dit jaar voorlopig 932,14 EUR per kwartaal.
o OPTIE 7 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 21.981,36 EUR en ik betaal voor dit jaar voorlopig 1.174,42 EUR per kwartaal.
o OPTIE 8 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 27.694,78 EUR en ik betaal voor dit jaar voorlopig 1.479,68 EUR per kwartaal.
o OPTIE 9 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 39.166,34 EUR en ik betaal voor dit jaar voorlopig 2.092,58 EUR per kwartaal.
o OPTIE 10 : mijn geraamd netto beroepsinkomen van het jaar 2019 blijft
onder de grens van 55.389,56 EUR en ik betaal voor dit jaar voorlopig 2.959,36 EUR per kwartaal.

MOTIVERING
Motiveer bondig waarom u een vermindering aanvraagt:
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

BIJ TE VOEGEN RECHTVAARDIGINGSSTUKKEN
Uw aanvraag tot vermindering moet verplicht aangevuld worden met objectieve elementen (rechtvaardigingsstukken) waaruit we
kunnen afleiden dat uw inkomen onder de door u gekozen drempel daalt. Ieder stuk moet bondig toegelicht worden (zie verder).
Indien het boekhoudkundige documenten betreft, is een concrete toelichting door uw boekhouder noodzakelijk. Indien u geen
boekhouder hebt dan moet u dit zelf toelichten.
Laat u na om stukken bij te voegen, toe te lichten of te nummeren, dan kunnen wij niet nagaan of uw motivatie terecht is. Daardoor
zouden we ons verplicht zien om in overeenstemming met de wet uw aanvraag te weigeren omdat ze onvoldoende gemotiveerd is.
Toelichting bij de genummerde stukken (door u in te vullen)

Stuk 1
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Stuk 2
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Stuk 3
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Totaal aantal bijgevoegde stukken: ___

VERKLARING
Ik bevestig dat mijn sociaal verzekeringsfonds mij volledig ingelicht heeft over de wettelijke voorwaarden en gevolgen van mijn
aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen, zoals voorzien in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 en het
koninklijk besluit van 19 december 1967, en inzonderheid:
• dat de eventuele vermindering alleen betrekking heeft op het bedrag van mijn voorlopige bijdragen voor 2019;
• dat mijn sociale bijdragen voor 2019 definitief zullen berekend worden op basis van mijn werkelijk beroepsinkomen van
2019, zoals vastgesteld door de fiscale administratie;
• dat, indien bij de definitieve berekening blijkt dat de vermindering van de voorlopige bedragen onterecht werd
toegestaan, ik het tekort aan sociale bijdragen zal moeten bijbetalen, vermeerderd met de wettelijke trimestriële
verhogingen van 3% en de wettelijke eenmalige verhoging van 7%.

Datum: ............................

Handtekening

Noodzakelijke toelichting boekhoudkundige stukken:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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