
IPT versus winstreservering

Liquidatiereserve 25%

Ven. B.

Liquidatiereserve 20%

Ven. B.

IPT 10% P.B.

Brutojaarkost vennootschap 1.000 1.000 1.000

V.B. (25%/20%) -250 -200 -

Aanleg liquidatiereserve (9,09%) - 68,18 - 72,73 -

Premietaks (4,4%) - - -42,15

Instapkost (3%) - - -28,74

Netto te beleggen 681,82 727,27 929,11

Belegging op 20j. aan 1,36%/1,45%/2% * 15.550,87 16.734,60 22.574,93 €

R.V. bij uitkering (5%) - 777,54 -836,73 -

Parafiscale afhoudingen (3,55% + 2%) - - -1.252,91

P.B.(10% X 1,07**) - - -2.281,46

Nettokapitaal bedrijfsleider 14.773,33

(100%)

15.897,87

(108%)

19.040,56

(129%)

* 1,36/1,45/2 = netto beleggingsopbrengst, rekening houdend met de vennootschapsbelasting en de  bijzondere heffing liquidatie vennootschap (steeds 9,09%) op een belegging aan 2%: 1,36% indien V.B. van 

25% - 1,45% indien V.B. van 20% - 2% voor IPT ( geen liquidatiereserve + beleggingsopbrengst zit verrekend in verzekerd kapitaal en winstdeling en wordt niet belast gedurende de looptijd van het contract)

** X 1,07 = rekening houdend met gemeentebelasting van 7%

IPT versus winstreservering via liquidatiereserve met uitkering na 5 jaar na aanleg liquidatiereserve (R.V. = 5%)



IPT versus winstreservering

Liquidatiereserve 25%

Ven. B.

Liquidatiereserve 20%

Ven. B.

IPT 10% P.B.

Brutojaarkost vennootschap 1.000 1.000 1.000

V.B. (25%/20%) -250 -200 -

Aanleg liquidatiereserve (9,09%) - 68,18 - 72,73 -

Premietaks (4,4%) - - -42,15

Instapkost (3%) - - -28,74

Netto te beleggen 681,82 727,27 929,11

Belegging op 20j. aan 1,36%/1,45%/2% * 15.550,87 16.734,60 22.574,93 €

R.V. bij uitkering (5%) - 0,00 -0,00 -

Parafiscale afhoudingen (3,55% + 2%) - - -1.252,91

P.B.(10% X 1,07**) - - -2.281,46

Nettokapitaal bedrijfsleider 15,550,87

(100%)

16,734,60

(108%)

19.040,56

(122%)

* 1,36/1,45/2 = netto beleggingsopbrengst, rekening houdend met de vennootschapsbelasting en de  bijzondere heffing liquidatie vennootschap (steeds 9,09%) op een belegging aan 2%: 1,36% indien V.B. van 

25% - 1,45% indien V.B. van 20% - 2% voor IPT ( geen liquidatiereserve + beleggingsopbrengst zit verrekend in verzekerd kapitaal en winstdeling en wordt niet belast gedurende de looptijd van het contract)

** X 1,07 = rekening houdend met gemeentebelasting van 7%

IPT versus winstreservering via liquidatiereserve met uitkering bij ontbinding vennootschap (R.V. = 0%)



IPT - Unieke troeven

1. Enkel bij de IPT kan je verdere pensioenopbouw garanderen in geval van arbeidsongeschiktheid

2. Bij de IPT worden de gelden effectief in een privé verworven pensioencontract gestort

3. De IPT biedt ook liquiditeit bij onroerend goed investeringen

 Voorschot : soepele en goedkope opname modaliteiten, juiste keuze verzekeraar!

 In pandgeving tot wedersamenstelling van een bulletkrediet

 Combinatie van voorschot en in pandgeving

 Geen risico op verlies van het gestorte kapitaal bij faillissement of bij bedrijfsverliezen

 Pensioendiscipline met een veilige belegging

 Op maat van iedere individuele bedrijfsleider

4. Fiscaal-technisch

 Timing van uw belasting




