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Aanvraagformulier  
betalingsuitstel 
voor zelfstandigen die zwaar getroffen worden  
door de energiecrisis - voor het 4e kwartaal 2022

Vul dit document in DRUKLETTERS in en bezorg het voor 15 december 2022 aan je persoonlijke klantenadviseur,  
doe dit bij voorkeur via e-mail (je vindt zijn contactgegevens terug op de aanrekening voor de sociale bijdragen)

Deel 1 - Algemene inlichtingen

Identificatiegegevens

voornaam naam

nationaal nummer (rijksregisternummer)

straat   nummer bus

postcode gemeente

tel.

e-mail

ondernemingsnummer (van elke onderneming waarin je actief bent)
(Helpers: ondernemingsnummer van de geholpen zelfstandige;  
Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten: ondernemingsnummer van de onderneming  
waarmee je je hoofdactiviteit uitoefent)

Deel 2 - Specifieke situatie van de aanvrager

Het betalingsuitstel voor de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal 2022 kan enkel toegestaan worden indien de aanvraag 
gemotiveerd is en er stavingsstukken bijgevoegd worden.

Toon aan dat er een impact is van de energiecrisis op je zelfstandige activiteit. Bezorg ons bijvoorbeeld een kopie van de 
voorschotfacturen voor energie van 2021 en 2022 en een kopie van de balans of andere elementen die toelaten om het aandeel  
van het energieverbruik (verbruik van gas en elektriciteit) in het geheel van de beroepskosten/productiekosten aan te tonen.
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Deel 3 - Verklaring

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik ben op de hoogte dat mijn aanvraag niet kan behandeld worden wanneer het onvolledig is ingevuld of de gevraagde bewijstukken 
ontbreken.
Ik ben mij ervan bewust dat deze verklaring onderhavig is aan de noodzakelijke controles.

Ik verbind mij ertoe elke wijziging in de hierboven vermelde inlichtingen onmiddellijk mee te delen aan mijn sociaal verzekeringsfonds.

Opgelet! De premies voor het (sociaal) vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen zijn slechts fiscaal aftrekbaar indien de sociale bij-
dragen die de zelfstandige tijdens het betrokken jaar verschuldigd is, daadwerkelijk en volledig betaald zijn. Dit betekent dat een uitstel 
van betaling van de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal 2022 deze fiscale aftrekbaarheid in 2022 in de weg staat.

voornaam  naam

datum  handtekening
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