
IPT Loonsverhoging Dividend

Brutokost voor vennootschap € 100 € 100 € 100

Nettovoordeel voor 
zelfstandige

 ± € 80

beschikbaar vanaf pensioen

 ± € 40

onmiddellijk beschikbaar

± € 50

onmiddellijk beschikbaar

Focus
Scala privilege
Individuele Pensioentoezegging voor Zelfstandigen

Uw vennootschap zorgt voor uw pensioen: een meer dan interessante 
investering 
De IPT is de ideale aanvulling op uw wettelijk pensioen, helemaal op maat van de zelfstandige bedrijfsleider. Uw 
vennootschap zorgt voor een aanvullend pensioen: een investering die interessanter is dan een loonsverhoging of 
dividend.
U kunt bovendien uw gezin en inkomen beschermen dankzij de extra waarborgen bij ziekte, ongeval of overlijden.
Hebt u plannen voor een nieuwe woning, een nieuwe keuken of veranda? Met een voorschot, een bulletkrediet, of een 
inpandgeving financiert u zeer voordelig uw woning of verbouwing1.

Uw IPT is ruimschoots voordeliger dan een loonsverhoging of dividend

Brutobudget € 100

Dit voordeel neemt nog toe, rekening houdend met het kapitalisatie-effect

Deze schatting is gebaseerd op de volgende parameters:
– IPT: premietaks 4,4% - 3,55% RIZIV-bijdrage - solidariteitsbijdrage 2% - belasting 10% (nog te verhogen met gemeentebelasting)
– loonsverhoging: sociale bijdrage 22% - belastingen 50%
– dividend: vennootschapsbelasting 29,58% - 30% roerende voorheffing op dividend
De schatting m.b.t. de IPT is gebaseerd op een gunstig belastingtarief van 10%. Om van deze gunstige fiscale behandeling te genieten, mogen de 
kapitalen en afkoopwaarden pas op de wettelijke pensioenleeftijd uitgekeerd worden en moet de begunstigde tot deze leeftijd ‘effectief professioneel  
actief’ blijven.

1  Een voorschot, een bulletkrediet of een inpandgeving zijn mogelijk om een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte te 
verwerven, te verbouwen of te herstellen.



Is een IPT interessant voor u?
Ja, als u zelfstandig bedrijfsleider met een 
vennootschap bent, en een regelmatige 
maandelijkse bezoldig ing hebt.

Hoeveel kunt u sparen?
Minimum: € 1 000/jaar, indien 
gecombineerd met een ander Scala- 
contract. Of € 1 500/jaar, indien enkel 
Scala privilege. 
Maximum: berekend volgens het 
eindkapitaal op basis van de 80% 
-regel.

Uw rendement
U kunt de nettopremies beleggen in:
• tak 21 fondsen met een gewaar- 

borgd rendement2 verhoogd met 
een mogelijke winstdeelname3

• dynamische tak 23 fondsen4 voor 
een potentieel hoger rendement, 
maar zonder enige garantie

Voordelig investeren in privévastgoed1

Aankoop van een vakantiehuisje of 
plannen voor een nieuwbouw? Met 
een voorschot op uw contract of een 
bulletkrediet  financiert u voordelig uw 
project. Net als bij een  andere 
levensverzekering kunt u uw contract 
ook in pand geven in het kader van 
een hypothecaire lening. Zo geniet u 
nu al van uw spaargeld.

Extra bescherming
Een goede financiële planning 
betekent ook een goede bescherming 
van uzelf, uw gezin en uw levens-
standaard. Voor die gemoedsrust 
zorgen de optionele waarborgen van 
Scala privilege.

Optionele bescherming bij overlijden:
• een bijkomend vastgesteld bedrag 

bovenop de uitkering van uw 
spaarreserve

• een bijkomend vastgesteld bedrag 
voor uw dier baren indien u door een 
ongeval overlijdt

• wezenkapitaal voor uw kinderen 
indien u en uw partner samen of 
binnen 12 maanden overlijden

Optionele bescherming bij arbeids- 
ongeschiktheid:
• doorbetaling van uw pensioenpremie 

door NN, uw pensioen is niet in gevaar
• een invaliditeitsrente beschermt 

het levens comfort van uzelf en uw 
gezin

• een overbruggingsrente dekt vaste 
kosten tijdens een vastgestelde 
periode

• een extra bedrag bij volledige en 
blijvende  arbeidsongeschiktheid 
door een ongeval

Fiscaal voordeel op de premies
De premies zijn volledig aftrekbaar als 
beroepskosten (rekening houdend met 
de 80%-regel). Op de premie 
pensioen/overlijden betaalt u een 
 premietaks van 4,4%. Voor de 
waarborg arbeidsongeschiktheid 
bedraagt deze taks 9,25%.

Voordelige fiscaliteit op de uitkeringen
Indien u beroepsactief blijft tot 65 jaar, 
betaalt u een belasting van slechts 10% 
(te verhogen met gemeentebelastingen) 
van het pensioenkapitaal, na aftrek van 
een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een 
solidariteitsbijdrage (0% tot 2%). Er is 
ook een taks van 9,25% op de 
winstdeelnamedotaties ten laste van de 
verzekeringsmaatschappij. De rente bij 
arbeidsongeschiktheid wordt als 
vervangingsinkomen belast.

2  De intrestvoet is niet gewaarborgd voor de toekomstige stortingen. De intrestvoet wordt toegepast op de in het fonds belegde nettostortingen. De 
gewaarborgde intrestvoet is deze die van toepassing is op het tijdstip van de ontvangst van de storting. 

3  Ieder jaar kan de maatschappij eventueel een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het plan dat werd neergelegd bij de Autoriteit 
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en voor zover het contract in voege was op 31 december van het jaar dat aan de toekenning voorafgaat. 
Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een 
winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.

4  Het “Beheersreglement van de tak 23 beleggingsfondsen van Scala” is beschikbaar op de website www.nn.be. Alleen de volledige tekst van het 
reglement is rechtsgeldig. Het financiële risico van tak 23 verrichtingen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. 

Voordat u een contract afsluit raden we u aan om volgende documenten te raadplegen die alle kenmerken, kosten, risico’s en voorwaarden van het 
product vermelden: financiële infofiche, beheersreglement van de fondsen en algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website ww.nn.be of 
bij uw makelaar. 

Je hebt de mogelijkheid om elke klacht te richten tot:
•  hetzij aan de verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38 , 1060 Brussel - www.nn.be - E-mail : klachten@nn.be -  

T +32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie.
•  hetzij aan de Ombudsdienst Verzekeringen: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. www.ombudsman.as - E-mail: info@ombudsman.as -  

T +32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.

NN Belgium verleent in beginsel geen beleggingsdiensten aan US Persons. Meer informatie vindt u terug in de algemene voorwaarden op onze website 
www.nn.be. 

Dit is geen contractueel document. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden ter 
informatie verstrekt.

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het 
nummer 2550 voor de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 -  
BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Meer informatie over Scala privilege?  
Bezoek www.nn.be of spreek erover met uw financieel adviseur. 

Uw voordelen?
  uw vennootschap spaart voor uw 
pensioen
fiscaal voordeliger dan een 
loonsverhoging of dividend 
optionele bescherming voor uw 
gezin en inkomen
voordelig investeren in uw 
privévastgoed
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