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Geachte,
Voor de vaststelling van uw pensioenpremie voor 2015 vragen wij u een aantal gegevens te verstrekken.
In deze brief leest u welke gegevens wij van u verwachten. We informeren u ook over een aantal
veranderingen in 2015 die voortkomen uit gewijzigde belastingwetgeving. Vanwege deze nieuwe regels,
die gevolgen hebben voor de opgave van het beroepsinkomen, en de late besluitvorming door ‘Den Haag’
hierover, ontvangt u deze brief later dan gebruikelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Wat verandert er in 2015?
De wijze waarop het pensioengevende beroepsinkomen en het deeltijdpercentage worden vastgesteld
veranderen, maar niet in alle gevallen. Hieronder geven we de veranderingen beknopt weer. In de
toelichting vindt u uitgebreide informatie en gaan we in op een aantal bijzondere situaties.
Bent u op 1 januari 2015 werkzaam als zelfstandige?
Uw beroepsinkomen in 2015 is uw fiscale winst uit onderneming van 2012 vóór toevoeging aan en
afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek en vermeerderd met de ten laste van de
winst gebrachte pensioenpremies. De wijze waarop uw beroepsinkomen wordt vastgesteld is veranderd en
u geeft dus niet meer jaarlijks een schatting door met na twee jaar een afrekening.
Bent u op 1 januari 2015 werkzaam als zelfstandig waarnemer?
Uw beroepsinkomen in 2015 is uw belastbare resultaat uit overige beroepswerkzaamheden van 2012
vermeerderd met de ten laste van dat resultaat gekomen pensioenpremies. De wijze waarop uw
beroepsinkomen wordt vastgesteld is veranderd en u geeft dus niet meer jaarlijks een schatting door met
na twee jaar een afrekening.
Deeltijdpercentage voor zelfstandigen en zelfstandig waarnemers
Het deeltijdpercentage geeft aan hoeveel u werkt ten opzichte van een volledige werkgraad. Met ingang
van 1 januari 2015 is 1.750 uur een volledige werkgraad (fulltime). Voor de berekening van de
pensioenpremie 2015 is naast het deeltijdpercentages van 2015 ook het deeltijdpercentage van 2012 van
belang. In de toelichting leest u hoe dit werkt. Omdat uw deeltijdpercentage van 2015 pas na afloop van
2015 definitief vaststaat, is de opgave van uw deeltijdpercentage van 2015 om deze reden nog voorlopig.
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Bent u op 1 januari 2015 werkzaam in loondienst?
Bent u werkzaam in loondienst bij een werkgever of bent u werkzaam als waarnemer in loondienst dan
verandert er niets. Ook de bepalingen rond het vaststellen van het deeltijdpercentage zijn niet gewijzigd.
Vrijwillige verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI)
Vanaf 1 januari 2015 kunt u kiezen of u wel of geen PVI wilt verzekeren. Wij sturen u hierover binnen één
week een brief waarin wij u aangeven hoe u uw keuze kenbaar kunt maken.
Hoe geeft u het beroepsinkomen en het deeltijdpercentage door?
Bij deze brief ontvangt u het “Formulier Inkomensopgave 2015” en de daarbij behorende toelichting.
Gebruikt u bij het invullen van het formulier de toelichting. Vergeet u niet uw opgave te laten ondertekenen
door uw werkgever of door uw accountant.
Moet iedereen het formulier terugsturen?
Heeft u een lager beroepsinkomen dan het maximum pensioengevend beroepsinkomen van € 56.179,en/of werkt u in deeltijd, dan bent u verplicht opgave te doen van uw beroepsinkomen. Houdt u er rekening
mee dat wij met ingang van 1 januari 2015 verplicht zijn jaarlijks een opgave te verstrekken aan de
Belastingdienst van de aan u in rekening gebrachte premie. De Belastingdienst gebruikt deze opgave om
te controleren of de pensioenpremie in relatie staat tot uw beroepsinkomen.
Stuurt u het formulier niet retour dan geeft u daarmee aan dat uw beroepsinkomen voor 2015 vastgesteld
moet worden op het maximum pensioengevende beroepsinkomen van € 56.179,- en een deeltijdpercentage van 100% (fulltime). Wij vragen u dit na afloop van 2015 te bevestigen. U ontvangt hierover
begin 2016 een brief.
Voor welke datum moet u het formulier terug sturen?
Wij ontvangen het formulier graag retour vóór 1 april 2015.
Vragen?
Heeft u na het doornemen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Ons
telefoonnummer is (013) 462 35 18. Of via e-mail: spd@achmea.nl.
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Bijlagen:


Formulier Inkomensopgave 2015



Toelichting Inkomensopgave 2015

