Sociale bijdragen 2022

In 2022 betaal je voorlopige sociale bijdragen op basis van je netto belastbaar jaarinkomen van 3 jaar geleden (= je inkomen van 2019).
Voor de berekening van je voorlopige sociale bijdragen worden je inkomsten van 2019 geïndexeerd met 1,064732.. In 2024 worden deze
sociale bijdragen definitief herberekend op je werkelijke inkomen van 2022 (zonder indexering).

Startende zelfstandige
De eerste drie volledige kalenderjaren als zelfstandige word je beschouwd als een startende zelfstandige. Omdat er geen voorlopige bijdragen
kunnen worden berekend op je inkomen van 3 jaar geleden zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel betaal je de wettelijke minimumbijdragen ofwel betaal
je bijdragen op je geschat netto belastbaar inkomen. In beide gevallen worden op dat inkomen je voorlopige bijdragen berekend.
Twee jaar later ontvang je dan je definitieve afrekening van je bijdragen van avixi. Dat gebeurt op het ogenblik dat de belastingen je definitieve
inkomen van 2022 kent en dit doorgeeft aan avixi.
In bijberoep ben je vrijgesteld van bijdragen wanneer je inkomen niet hoger is dan € 1 621,72. Indien je inkomen hoger is dan dit bedrag dan betaal
je een minimumbijdrage van € 86,43. Als zelfstandige in hoofdberoep wordt de minimumbijdrage berekend op een jaarinkomen van € 14 658,44
en bedraagt deze € 781,30.
Start je voor het eerst in hoofdberoep dan kan je sinds 1 april 2018 een starterskorting aanvragen. Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt normaal
de minimumbijdrage van € 781,30 per kwartaal als voorlopige bijdrage. Met de starterskorting betaal je de eerste 4 kwartalen verminderde sociale
bijdragen. Wanneer je inkomen lager is dan € 14 658,44 neem dan contact op met je klantenbeheerder van avixi om te bekijken of je voldoet aan
de voorwaarden voor een starterskorting.

Gevestigde zelfstandige
Een gevestigde zelfstandige ben je vanaf je vierde volledige kalenderjaar als zelfstandige. Je voorlopige bijdragen worden berekend op je
inkomen als zelfstandige van 3 jaar geleden, dus van 2019. Je inkomen van 2022 krijgt avixi van de belastingen na ongeveer twee jaar.
Avixi berekent dan je definitieve bijdragen voor 2022. Is je inkomen in 2022 hoger dan dat van 2019, betaal dan verhoogde sociale bijdragen.
Zo vermijd je een grote herberekening in 2024 van je bijdragen in 2022. Dit is ook fiscaal interessant want al je betaalde sociale bijdragen zijn
100% fiscaal aftrekbaar.
Je bijdragen verlagen kan je ook doen wanneer je verwacht minder te verdienen. Om je wettelijke voorlopige sociale bijdragen te kunnen verlagen
zijn er in 2022 geen drempels meer. Het moet wel om een gemotiveerde aanvraag gaan op basis van objectieve elementen. Het is niet mogelijk
om een vermindering aan te vragen onder de wettelijke minimumdrempels die van toepassing zijn op zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief
primostarters) en op meewerkende echtgenoten.
Hou wel rekening met het feit dat wanneer je je bijdragen ten onrechte hebt laten verlagen je een boete riskeert voor de bijdragen die je te weinig
betaalde! Een vermindering moet je steeds aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.
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Alle vermelde kwartaalbedragen zijn inclusief 4% beheerskosten,
1 Jaarinkomen: de sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige: het inkomen na aftrek van de kosten en
voor belastingen.
2 Vervroegd pensioen met loopbaan kleiner dan 45 jaar: toegelaten inkomen per jaar: € 6 907,00(met kind ten laste: € 10 360,00 per jaar).
Vervroegd pensioen met loopbaan groter dan of gelijk aan 45 jaar: onbeperkt bijverdienen als zelfstandige.
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