Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Toelichting op het formulier Mijn beroepsinkomen in 2018
Deze toelichting helpt u bij het invullen van het formulier Mijn beroepsinkomen in 2018. Die informatie is nodig om uw
pensioen en de premie te berekenen. Lees de toelichting goed door. Zo kunnen wij uw pensioen goed regelen.

Als u in 2018 werknemer, waarnemer in loondienst of DGA bent


Uw beroepsinkomen hangt af van de manier waarop u uw beroep uitoefent.



U vult een bedrag per jaar in. Dit is uw inkomen alsof u het hele jaar werkt. Stopt u bijvoorbeeld op 1 mei 2018 met uw
werk? En is uw beroepsinkomen van 1 januari tot 1 mei € 8.000,-? Dan is uw beroepsinkomen € 24.000,- per jaar.



Heeft u verschillende werkgevers? Vul dan voor elke werkgever een formulier in. Zo zijn uw gegevens veilig. Stuur de
formulieren wel in 1 keer naar ons toe.

U bent werknemer
Uw beroepsinkomen is het bruto salaris per jaar. Tel daar uw vakantiegeld en vaste vergoedingen voor avond-, nacht- en
weekenddiensten bij op. Werkt u in deeltijd, bijvoorbeeld voor 60%? Dan is uw beroepsinkomen uw 60%-salaris.
Uw deeltijdpercentage is het percentage dat u volgens uw arbeidsovereenkomst werkt ten opzichte van een volledige
werkweek bij uw werkgever. Werkt u 32 uur per week? En is een volledige werkweek bij uw werkgever 40 uur? Dan is uw
deeltijdpercentage 80%.
U bent waarnemer in loondienst
Heeft u een 0-urencontract? Of korte contracten bij verschillende werkgevers? Dan is uw beroepsinkomen uw bruto salaris
per jaar. Tel daar uw vakantiegeld en vaste vergoedingen voor avond-, nacht- en weekenddiensten bij op.
Uw deeltijdpercentage is het percentage dat u werkt ten opzichte van een volledige werkweek bij uw werkgever.
Dit geldt ook als u waarnemer bent


Elk jaar vragen we u om een schatting van uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage. Aan het eind van het jaar maken
we een definitieve berekening van uw pensioen. Dat doen wij met uw bruto salaris dat u in 2018 verdiende.



U hoeft zich niet bij elke opdracht bij ons aan- en af te melden.



U blijft het hele jaar deelnemer bij ons. Zo bent u ook op de dagen dat u niet werkt verzekerd voor partnerpensioen.
Verzekerde u zich voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan loopt ook die verzekering door.

U bent directeur-grootaandeelhouder
Voert u uw praktijk - alleen of samen met anderen - in een BV of NV? En bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan is uw
beroepsinkomen het totale loon dat u als directeur-grootaandeelhouder ontvangt.
Uw deeltijdpercentage is het percentage dat u werkt ten opzichte van een volledige werkweek in uw praktijk.

Als u in 2018 werkt als zelfstandige
U was zelfstandig dierenarts of waarnemer in 2015. U bent dat ook in 2018


Voor uw beroepsinkomen voor 2018 gaan we uit van uw fiscale winst of resultaat over 2015.



Bent u na 2015 minder gaan werken? Dan passen we uw beroepsinkomen daarop aan. Daarom vragen we uw
deeltijdpercentages in 2015 én 2018 op.



Bent u na 1 januari 2015 gestart als zelfstandige? Ga dan uit van uw werkelijke beroepsinkomen. Reken het niet om
naar een bedrag per jaar.
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Als u winst maakt in een onderneming
Uw beroepsinkomen is:


de fiscale winst uit onderneming in 2015



vóór toevoeging aan de oudedagsreserve



vóór de ondernemersaftrek



plus de pensioenpremies die van de winst van 2015 zijn afgetrokken.

Als u resultaat haalt als zelfstandig waarnemer zónder eigen onderneming
Uw beroepsinkomen is:


het belastbare resultaat uit overige beroepswerkzaamheden in 2015



plus de pensioenpremies van 2015 die van het resultaat zijn afgetrokken.

Uw deeltijdpercentage in 2018 is het percentage dat u werkt ten opzichte van een fulltime baan. Een fulltime baan is 1.750
uur per jaar. Vul het percentage in dat u denkt te werken in 2018.
Uw deeltijdpercentage in 2015 is het percentage dat u volgens onze administratie in 2015 werkte als zelfstandige.
Was u geen deelnemer bij ons of werkte u niet in loondienst? Dan staat hier n.v.t. Klopt het percentage dat u werkte als
zelfstandige niet? Vul dan het goede percentage in.
Bent u waarnemer? Dan geldt dit ook


U hoeft zich niet bij elke opdracht bij ons aan- en af te melden.



U blijft het hele jaar deelnemer bij ons. Zo bent u ook op de dagen dat u niet werkt verzekerd voor partnerpensioen.
Verzekerde u zich voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan loopt ook die verzekering het hele jaar door.

Een voorbeeld
Luc werkte in 2015 als zelfstandige. Hij had een fiscale winst van € 34.000,-.Zijn pensioenpremie was € 4.000. Hij werkte 100%
in 2015 en verwacht dat ook in 2018 te doen. Voor de berekening van zijn pensioen gaan we uit van een beroepsinkomen van
€ 38.000,- (34.000 + 4000). Verwacht hij in 2018 nog maar 50% te werken? Dan gaan we uit van een beroepsinkomen van €
38.000,- : 100% x 50% = € 19.000,-.
U was geen zelfstandig dierenarts of waarnemer in 2015. Maar u bent dat wél in 2018
Bent u na 2015 als zelfstandig dierenarts of waarnemer gestart? Dan heeft u geen winst of resultaat over 2015. Maak
daarom een schatting van uw fiscale winst of resultaat in 2018. U leest hierboven wat daar precies onder valt.
Maak ook een schatting van uw deeltijdpercentage in 2018. Zo kunnen wij uw pensioen goed regelen.

De ondertekening door uw werkgever of accountant
U bent werknemer
Vraag uw werkgever een handtekening te zetten. Zo weten wij zeker dat uw
beroepsinkomen en deeltijdpercentage kloppen.
U was zelfstandig dierenarts of waarnemer in 2015. U bent dat ook in 2018. Of u bent directeurgrootaandeelhouder
Vraag uw eigen accountant of administrateur een handtekening te zetten. Zo weten wij zeker dat uw beroepsinkomen en
deeltijdpercentage? kloppen.
Heeft u geen accountant? Stuur dan met het formulier deze bijlagen mee:


uw aangifte inkomstenbelasting over 2015



uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2015



een bewijs dat de premie voor uw pensioen van de winst is afgetrokken
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U was geen zelfstandig dierenarts of waarnemer in 2015. U bent dat wél in 2018
Alleen uw handtekening is voldoende. Een handtekening van een accountant is niet nodig.

De ondertekening door uzelf en het adres voor uw factuur
Onderteken het formulier altijd zelf.
U kunt de rekening naar uw praktijk laten sturen. Dit kunt u op het formulier aangeven. Zorg wel dat u uw rekeningen op tijd
betaalt. Uw rekeningen staan altijd op uw eigen naam. U bent namelijk zelf verplicht tot deelname aan ons pensioenfonds.

De berekening van uw pensioenpremie
Wilt u weten hoe wij uw premie berekenen? Kijk voor een toelichting op pensioenfondsdierenartsen.nl bij Downloads.

3

