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Aanvraag verhoging van de bijdragen
Inkomstenaangifte

Ik ondergetekende  ......................................................................................................................................  
wonende te   .................................................................................................................................................  
.................................................................................................... nr. .............................bus ..........................  
aangesloten bij het sociaal verzekeringsfonds (voor zelfstandigen) van Partena Professional, 
Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel, met als klantennummer :

verklaar kennis te hebben genomen van de bepalingen die de betaling van de verschuldigde sociale 
bijdragen regelen.

Ik wens dat mijn wettelijke voorlopige sociale bijdragen berekend worden op basis de geraamde 
inkomsten van de zelfstandige bedrijvigheid tijdens het bijdragejaar  .....................................................  

Dit is een inkomen van  ..................................................EUR. 

De hierna volgende keuzemogelijkheid betreft enkel de zelfstandigen die zich in de periode van 
beginactiviteit bevinden.

Ik   wens dat mijn toekomstige wettelijke voorlopige bijdragen op hetzelfde bedrag worden berekend 
gedurende de volledige periode van beginactiviteit:    ¨ ja ¨ nee

Wenst u de bijdragen per domiciliëring te betalen ? ¨ ja ¨ nee

Zo ja, zullen wij u het document opsturen dat u ons ingevuld en ondertekend dient terug te sturen. Dit 
document is eveneens beschikbaar op onze website.

Opgemaakt te  ........................................................................... op  .............................................................  

Handtekening

Wij vestigen in het bijzonder uw aandacht op de volgende informatie :
Indien u uw zelfstandige activiteit uitoefent gedurende een periode die korter is dan een volledig kalenderjaar 
(4 kwartalen), moet het inkomen dat u ons hierboven meedeelt verplicht omgezet worden naar jaarbasis.
Voorbeeld :
Activiteit gestart op 01.07.2015. Het werkelijk inkomen 2015 is 25.000 EUR. Voor de berekening van de 
voorlopige bijdragen van het derde en vierde kwartaal 2015 bedraagt het vermoedelijk inkomen dat in 
aanmerking wordt genomen 50.000 EUR.
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