Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2015
Uw gegevens
Op het formulier inkomensopgave staan uw gegevens vermeld zoals ze in de administratie zijn opgenomen. Wilt u deze
gegevens controleren? Indien nodig kunt u de wijziging aan ons doorgeven via het formulier.

Loondienst of DGA in 2015
Uw beroepsinkomen is afhankelijk van de wijze waarop u uw beroep uitoefent. Hierna leest u hoe u uw beroepsinkomen
moet berekenen als u in 2015 in loondienst werkzaam bent. Onderdeel B gaat specifiek in op de situatie van een
waarnemer in loondienst en onderdeel C op de situatie van de directeur-grootaandeelhouder.
Vul altijd een bedrag op jaarbasis in. Met jaarbasis bedoelen wij uw inkomen over een volledig jaar gemeten. Als u
bijvoorbeeld per 1 mei 2015 stopt met uw werkzaamheden en uw beroepsinkomen over de periode tussen 1 januari en
1 mei bedraagt € 8.000,-, dan bedraagt uw beroepsinkomen € 24.000,- op jaarbasis.

A

Werkzaam in loondienst

Beroepsinkomen
Voor de deelnemer die in loondienst - dus bij een werkgever - werkt, is het beroepsinkomen het overeengekomen bruto
jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en inclusief de vaste vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten.
Deeltijdpercentage
Voor de deelnemer die in loondienst - dus bij een werkgever - werkt, wordt het deeltijdpercentage bepaald door het
contractueel overeengekomen aantal werkuren per week uit te drukken in een percentage van het bij de werkgever
gebruikelijke maximum aantal werkuren per week (van wettelijk maximaal 40 uur).
Stel, het bij de werkgever gebruikelijke maximum aantal uren is 40 en u werkt 32 uur per week. Uw deeltijdpercentage is
dan 80%. Als uw deeltijdpercentage lager is dan 100% reken dan uw beroepsinkomen NIET om naar 100%. Werkt u
fulltime, vult u dan 100% in.
Meerdere werkgevers
Heeft u tegelijkertijd meerdere werkgevers? U kunt dan per werkgever een Formulier Inkomensopgave insturen. Zorgt u er
wel voor dat u alle formulieren tegelijk naar ons toe stuurt.
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B

Werkzaam als waarnemer in loondienst

Beroepsinkomen
Voor de deelnemer die als waarnemer in loondienstverband werkzaam is (en die dus een onregelmatig arbeidspatroon
heeft van kortstondige loondienstverbanden bij verschillende werkgevers) geldt dat het beroepsinkomen op dezelfde
manier wordt vastgesteld als voor de deelnemer bedoeld in onderdeel A.
Deeltijdpercentage
Het deeltijdpercentage wordt op dezelfde manier vastgesteld als voor de deelnemer bedoeld in onderdeel A.
Schatting
Bent u werkzaam als waarnemer dan vragen wij u jaarlijks een schatting te maken van het beroepsinkomen en het
deeltijdpercentage voor het komende jaar. Na afloop van het jaar vragen wij u opgave te doen van uw gerealiseerde
beroepsinkomen en deeltijdpercentage.
Niet steeds af- en aanmelden
Bij waarnemers loopt de deelname het hele jaar door. U hoeft zich daarom niet per waarneming aan en af te melden of
wijzigingen in uw beroepsinkomen door te geven. Deelname voor een heel jaar heeft als voordeel dat u ook op de dagen
dat u niet werkzaam bent, verzekerd bent tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Als waarnemer kunnen uw inkomsten (sterk) fluctueren. Het is daardoor niet altijd eenvoudig een schatting te maken van
het deeltijdpercentage en het beroepsinkomen. Maar deelname per waarneming geeft vaak een onevenredig hoge
pensioenpremie ten opzichte van het beroepsinkomen. Dat komt omdat u bij deelname voor een gedeelte van een maand
toch voor de hele maand premie moet betalen. Bovendien is deelname per waarneming administratief zeer bewerkelijk en
daardoor duur in de uitvoering.

C

Werkzaam als directeur-grootaandeelhouder

Beroepsinkomen
Voor de deelnemer die directeur-grootaandeelhouder van een besloten of naamloze vennootschap is, waarin de eigen
(of de gezamenlijke) praktijk is ondergebracht, is het beroepsinkomen het totaal als directeur-grootaandeelhouder genoten
loon.
Deeltijdpercentage
Het deeltijdpercentage is gelijk aan het overeengekomen aantal werkuren per week uitgedrukt in een percentage van het in
de vennootschap gebruikelijke maximum aantal werkuren per week (met een maximum van 40 uur).
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Zelfstandige in 2015
Hierna leest u hoe u uw beroepsinkomen moet berekenen als u in 2015 werkzaam bent als zelfstandige of als zelfstandig
waarnemer. Uw fiscale winst of resultaat van 2012 is dan het uitgangspunt voor de vaststelling van uw beroepsinkomen.
Onderdeel D gaat specifiek in op de situatie van een zelfstandige (praktijkhouder of maatschapslid) en onderdeel E op de
situatie van de zelfstandig waarnemer.
Vul altijd een bedrag op jaarbasis in. Met jaarbasis bedoelen wij uw inkomen over een volledig jaar gemeten. Als u
bijvoorbeeld op 1 juli 2012 begonnen bent met uw werkzaamheden en uw beroepsinkomen over de periode tussen 1 juli en
einde jaar bedraagt € 19.000,-, dan bedraagt uw beroepsinkomen € 38.000,- op jaarbasis.
D

Werkzaam als zelfstandige

Beroepsinkomen
Voor de deelnemer die winst geniet uit een eigen of gezamenlijke praktijk, zonder tussenkomst van een besloten of
naamloze vennootschap, is het beroepsinkomen de fiscale winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de
oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek en vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte
pensioenpremies in het derde kalenderjaar voorafgaande aan het betreffende jaar van deelneming in deze
pensioenregeling. Daarbij wordt het beroepsinkomen ten minste op nihil gesteld.
Let op. Voor de bepaling van het beroepsinkomen gaan we dus uit van de gegevens van 2012. We houden daarbij
rekening met het deeltijdpercentage van 2012 en 2015. Hoe dit werkt leest u onder ‘voorbeeld’.
Deeltijdpercentage 2015
Het deeltijdpercentage is gelijk aan het aantal werkuren per jaar, uitgedrukt in een percentage van een voltijds aantal uren
van 1.750 uur per jaar. Op het formulier vult u het verwachte percentage voor 2015 in.
Deeltijdpercentage 2012
Dit percentage is alleen van belang als u ook in 2012 werkzaam was als zelfstandige (of als zelfstandig waarnemer). Het
getoonde percentage is uw deeltijdpercentage van 2012 volgens onze administratie. Was u in 2012 geen deelnemer dan
ziet u hier n.v.t. staan. Is dit niet het percentage dat betrekking heeft op uw werkzaamheden als zelfstandige en zelfstandig
waarnemer, vult u dan het juiste percentage in.
Wij gebruiken dit percentage om uw fiscale winst/resultaat van 2012 te herrekenen naar een bedrag op fulltime basis.
U bent in 2015 werkzaam als zelfstandige maar u was dat in 2012 nog niet?
Bent u na 2012 als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer begonnen dan heeft u nog geen fiscale winst of resultaat
over 2012. In dat geval geeft u een schatting door van uw beroepsinkomen voor 2015.
Voorbeeld berekening beroepsinkomen 2015
Stel u was in 2012 werkzaam als zelfstandige. U had een fiscale winst (volgens de definitie onder beroepsinkomen) van
€ 34.000. Uw deeltijdpercentage 2012 was 80%. U verwacht in 2015 fulltime (100%) werkzaam te zijn. Uw
beroepsinkomen over 2015 wordt dan als volgt vastgesteld. Wij delen uw fiscale winst van 2012 door uw
deeltijdpercentage van 2012 en vermenigvuldigen dit met het deeltijdpercentage voor 2015:
€ 34.000 / 80 x 100 = € 42.500. Werkte u in dit voorbeeld in 2012 ook fulltime dan is uw beroepsinkomen voor 2015 € 34.000.
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E

Werkzaam als zelfstandig waarnemer

Beroepsinkomen en deeltijdpercentage zelfstandig waarnemer zonder eigen onderneming
Voor de deelnemer die als zelfstandig waarnemer werkzaam is, maar geen eigen onderneming drijft, bedraagt het
beroepsinkomen maximaal het belastbare resultaat uit overige beroepswerkzaamheden vermeerderd met de ten laste van
dat resultaat gekomen premies in het derde kalenderjaar voorafgaande aan het betreffende jaar van deelneming in deze
pensioenregeling. Daarbij wordt het beroepsinkomen ten minste op nihil gesteld.
Voor de bepaling van het beroepsinkomen gaan we dus uit van de gegevens van 2012. De toelichting op het
deeltijdpercentage van 2012 en 2015 vindt u bij onderdeel D van deze toelichting.
U bent in 2015 werkzaam als zelfstandige waarnemer maar u was dat in 2012 nog niet?
Bent u na 2012 als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer begonnen dan heeft u nog geen fiscale winst of resultaat
over 2012. In dat geval geeft u een schatting door van uw beroepsinkomen voor 2015.
Beroepsinkomen en deeltijdpercentage zelfstandig waarnemer die ook DGA is
Voor de deelnemer die als zelfstandig waarnemer werkzaam is en een eigen onderneming drijft, met tussenkomst van een
besloten of naamloze vennootschap, geldt dat het beroepsinkomen en het deeltijdpercentage op dezelfde manier worden
vastgesteld als voor de deelnemer bedoeld onder C van deze toelichting.
Beroepsinkomen en deeltijdpercentage zelfstandig waarnemer die een eigen onderneming drijft
Voor de deelnemer die als zelfstandig waarnemer werkzaam is en een eigen onderneming drijft, zonder tussenkomst van
een besloten of naamloze vennootschap, geldt dat het beroepsinkomen en het deeltijdpercentage op dezelfde manier
worden vastgesteld als voor de deelnemer bedoeld onder D van deze toelichting.
Niet steeds af- en aanmelden
Bij waarnemers loopt de deelname het hele jaar door. U hoeft zich niet per waarneming aan en af te melden of wijzigingen
in uw beroepsinkomen door te geven. Bovendien zijn uw inkomensgegevens van 2012 bepalend voor 2015. Deelname
voor een heel jaar heeft als voordeel dat u ook op de dagen dat u niet werkzaam bent, verzekerd bent tegen de risico’s van
arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Factuuradres
Het is mogelijk om de nota rechtstreeks naar de praktijk (werkgever) te laten sturen. Als u dit wilt, kunt u dit op het formulier
aangeven. Het opnemen van een factuuradres kan alleen wanneer u dit schriftelijk bij het pensioenfonds meldt. Opname
van een factuuradres ontslaat u als deelnemer niet van uw verantwoordelijkheid voor een tijdige betaling van de
premienota’s.
Verandert het huidig factuuradres niet, dan hoeft u bij factuuradres niets in te vullen.
De verplichting tot deelname berust op de beroepsgenoot. De nota’s worden daarom altijd op naam van de deelnemer
gesteld.
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Ondertekening
Werkzaam in loondienst
Uw werkgever (of de accountant van de praktijk) dient de juistheid van het vermelde beroepsinkomen en
deeltijdpercentage te bevestigen door ondertekening van de inkomensopgave. Dit maakt controle achteraf overbodig.
Werkzaam als directeur-grootaandeelhouder, zelfstandige of zelfstandig waarnemer
Uw eigen accountant/administrateur of de accountant/administrateur van uw vennootschap of praktijk dient de juistheid van
het vermelde beroepsinkomen te bevestigen door de verklaring op het formulier te ondertekenen.

Contactgegevens
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen
Antwoordnummer 70002 (geen postzegel nodig)
5000 WV TILBURG
Telefoon: (013) 462 35 18
E-mail: spd@achmea.nl
Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl

Toelichting berekening pensioenpremie
U vindt een toelichting op de berekening van de pensioenpremie op de website onder downloads.
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