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Mijn beroepsinkomen in 2018
Heeft u meerdere werkgevers? Gebruik dan het formulier ‘Mijn beroepsinkomen in 2018, ik heb meerdere werkgevers’
Met dit formulier geeft u informatie die belangrijk is voor uw pensioen aan ons door. Kruist u de keuzes aan die voor u
gelden en vult u ook de andere gegevens in? Wij regelen dan uw pensioen.
Ik ben
naam

_________________________________________

deelnemersnummer

80010________

mijn gegevens gelden vanaf

__ __- __ __ - 2018

geboortedatum

__ __- __ __ - __ __ __ __

O Ik ben in 2018 werknemer, waarnemer in loondienst of DGA
Vul altijd een bedrag per jaar in. Als u geen deeltijdpercentage invult, gaan wij uit van 100%.
mijn beroepsinkomen in 2018 is:
in loondienst
als waarnemer in loondienst
als directeur-grootaandeelhouder

het percentage dat ik werk in 2018 is:
€ ______________

______%

€ ______________ Dit mag een schatting zijn

______% Dit mag een schatting zijn

€ ______________

______%

O Ik werk in 2018 als zelfstandige
Als u geen deeltijdpercentage invult, gaan wij uit van 100%
O Ik was zelfstandig dierenarts of waarnemer in 2015. Ik ben dat óók in 2018
mijn winst of resultaat in 2015 was:

€ ____________

In mindering

€ ____________

gebrachte
pensioenpremie
ik werkte in 2015 voor:

_______%

ik werk in 2018 voor:

______%. Dit mag een schatting zijn

U en uw accountant zetten beiden een handtekening
O Ik was geen zelfstandig dierenarts of waarnemer in 2015. Maar ik ben dat wél in 2018
mijn verwachte winst of resultaat in 2018 is

Alleen uw handtekening is voldoende

€ ___________

ik werk in 2018 voor:

_____%. Dit mag een schatting zijn

O Ik heb een werkgever. Hij tekent dus mee
Ik ben werkgever van

_____________________________

Ik verklaar dat het beroepsinkomen in loondienst en het deeltijdpercentage op pagina 1 kloppen.
naam

_____________________________________________________________________

plaats

_______________________________________

datum __ __- __ __ - __ __ __ __

handtekening en stempel
_______________________________________

O Ik ben zelfstandige. Mijn accountant tekent mee
Ik ben accountant van

_____________________________

Ik verklaar dat het beroepsinkomen op pagina 1 klopt met de afspraken in de toelichting op dit formulier.
naam

_____________________________________________________________________

plaats

_______________________________________

datum __ __- __ __ - __ __ __ __

handtekening en stempel
_______________________________________
Heeft u geen accountant? Stuur dan uw aangifte én definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2015 mee. Voeg ook een
bewijs toe dat de premie voor uw pensioen van de winst is afgetrokken

Ik verklaar dat alle afspraken kloppen. Ook vulde ik alle gegevens in
plaats

_______________________________________

handtekening

_______________________________________

datum __ __- __ __ - __ __ __ __

Vult u deze gegevens ook in? Wij kunnen u dan bereiken als we vragen hebben:
telefoonnummer:

_______________________

e-mailadres:

_______________________

Ontvangt u uw rekeningen liever op een ander adres? Vul dat dan hier in:
adres voor mijn rekeningen

______________________________________________________________

postcode en plaats

______________________________________________________________

Stuur dit formulier naar ons
Ons adres is: Stichting pensioenfonds voor dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM Tilburg. Of e-mail dit formulier en de
bijlagen naar: spd@achmea.nl. Hartelijk dank! Maakt u een kopie voor uw eigen administratie?

