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VAPZ‐bijdragen en andere pensioenpremies storten in Covid‐19 tijden
Geregeld krijgen we de vraag of zelfstandigen hun VAPZ bijdragen toch mogen betalen en fiscaal als
beroepskosten in mindering nemen, ondanks het feit dat men uitstel heeft gekregen tot 2021 voor de
betaling van de sociale zekerheid bijdrage, door de Corona steunmaatregelen.
Het standpunt van de minister van Economische zaken is hierin duidelijk en bevestigd in een Circulaire
(2020/C/126) over het uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.
U kan uw VAPZ in 2020 betalen en fiscaal in mindering brengen indien u hiervoor de achterstallige
betalingen inzake sociale zekerheidsbijdragen regulariseert in 2021.
De bijdragen met betrekking tot het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen 2018 die
vervallen op 31 maart 2020 moeten vóór 31 maart 2021 betaald worden, de bijdragen met betrekking
tot het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 juni 2020 moeten betaald
worden
vóór
30 juni
2021.
De bijdragen met betrekking tot het derde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen 2018 die vervallen
op 30 september 2020 moeten vóór 30 september 2021 betaald worden, en de bijdragen met
betrekking tot het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen 2018 die vervallen op 31 december
2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021.
De laattijdige betalingen zullen ook geen nadelige gevolgen hebben voor de berekening van uw wettelijk
pensioen, voor zover de hierboven vermelde termijnen worden gerespecteerd.
En wat met IPT en POZ?
Hier ligt de zaak een stuk complexer. Kan u bijvoorbeeld dit jaar beslissen om geen IPT (individuele
pensioentoezegging) of POZ (Pensioen overeenkomst zelfstandigen) te betalen en dit op een latere
datum bijbetalen…of de achterstand te spreiden over de toekomstige jaren…
Eerst en vooral, u kan altijd beslissen om deze premies te stoppen of minder te betalen, er is geen
verplichting tot betalen. Let wel als u besluit om geen premies te betalen dit jaar dat dit mogelijke
gevolgen heeft voor uw overlijdensdekking en of invaliditeitsverzekering.
Verlaagt de bezoldiging voor dit jaar, dan bestaat de kans dat er een overschrijding is van de
zogenaamde 80% regel en is een deel uw premie niet aftrekbaar. Deze premie is immers enkel
aftrekbaar voor zover de 80%‐regel vervuld is. (De som van het wettelijk en het aanvullend pensioen
mag niet hoger liggen dan 80 procent van de referentiebezoldiging. De IPT‐premies zijn voor de
vennootschap (IPT) of voor een zelfstandige met een POZ slechts aftrekbaar als ze betrekking hebben
op regelmatige en minstens maandelijkse bezoldigingen).
Indien u besluit om dit jaar geen premies te betalen dan moet u wel rekening houden met de impact
hiervan volgend jaar als u de ‘achterstallige premies’ opnieuw wenst in te lopen. Dit kan door de premie
die u in 2020 niet heeft betaald maar toe te voegen als aanvullende premie over de toekomstige
restende jaren tot uw pensioenleeftijd. Of u kan ook besluiten om een zogenaamde eenmalige
‘backservice’ bijstorting in een van de volgende jaren.
Sta er ook bij stil dat steeds de 80%‐regel nageleefd moet worden en mogelijks zal ook uw
pensioenreglement moeten worden aangepast.
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