
 Verklaring beroepsinkomen zelfstandige 2016
Uw gegevens
Naam ……………………………………….. Vul dit formulier volledig in. Leest u de toelichting zorgvuldig 

door. 

Doet u online opgave en stuur dit formulier digitaal mee.

Stuurt u dit formulier dus niet per post of e-mail aan ons op.

Deelnemersnummer 80030. ………………………….……

Geboortedatum ………. - ………. - ………………….

BSN ………………………………………..

 Welke onderdelen van het formulier moet u invullen? 

O Ik stuur deze verklaring op om mijn loon over 2016 definitief door te geven. Ik heb in 2016 ook gewerkt als zelfstandig 
 fysiotherapeut. Mijn accountant heeft al een verklaring ondertekend voor mijn fiscale winst of resultaat over 2013 als 
 zelfstandige (onderdeel A). En de ondertekende verklaring heb ik al aan SPF opgestuurd.

  
Vult u alleen onderdeel C in. Stuurt u uw jaaropgave(s) mee met dit formulier. 

O Ik heb in 2016 als zelfstandig fysiotherapeut gewerkt. Ik heb nog niet eerder een volledig ingevulde en ondertekende 
 verklaring met mijn fiscale winst of resultaat over 2013 opgestuurd. 

Vult u het formulier volledig in. Laat het formulier ook door uw accountant ondertekenen. 

O Ik heb in 2016 als zelfstandig fysiotherapeut gewerkt. Ik wil een (correctie van mijn eerdere) schatting van mijn winst of 
 resultaat over 2016 doorgeven. Ik was in 2013 nog geen zelfstandig fysiotherapeut. 

Vult u onderdeel B volledig in. Was u in 2016 ook in loondienst? Vult u dan ook onderdeel C en D in. 

De handtekening van uw accountant is niet vereist. 

(A)  Vul dit onderdeel alleen in als u in 2016 werkzaam was als zelfstandige of als zelfstandig
 waarnemer en u was dit ook in 2013.

(1) Mijn als fysiotherapeut genoten 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,
bedroeg in 2013: (minimaal nul invullen)  € ………………..

(2) Mijn belastbare resultaat uit overige werkzaamheden,
vermeerderd met de ten laste van dat resultaat gekomen pensioenpremies,
bedroeg in 2013: (minimaal nul invullen) € ………………..

(3)  Mijn deeltijdpercentage in 2013 was ……..…%  
(altijd invullen als u bij (1) of (2) een bedrag invult, fulltime = 100%)  

 

(B)  Vul dit onderdeel alleen in als u in 2016 werkzaam was als zelfstandige of als zelfstandig
 waarnemer en u was dit niet in 2013.

(4) Mijn als fysiotherapeut geschatte genoten 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,
bedroeg in 2016: (minimaal nul invullen)  € ………………..

(5) Mijn geschat belastbare resultaat uit overige werkzaamheden,
vermeerderd met de ten laste van dat resultaat gekomen pensioenpremies,
bedroeg in 2016: (minimaal nul invullen) € ………………..

(6)  Mijn geschat deeltijdpercentage in 2016 was ……..…%  
(altijd invullen als u bij (1) of (2) een bedrag invult, fulltime = 100%)  



(C)  Vul dit onderdeel alleen in als u in 2016 naast inkomen als zelfstandige ook inkomen had uit
 loondienst of als DGA.

(7)  Mijn ‘belastbare loon’ uit fysiotherapeutische werkzaamheden,
bedraagt naar verwachting in 2016* € ………………..

(8) Mijn als directeur-grootaandeelhouder genoten loon uit fysiotherapeutische
werkzaamheden bedraagt naar verwachting in 2016* € ………………..

(9)  Mijn verwachte deeltijdpercentage in 2016 is  ……..…%  
(altijd invullen als u bij (4) of (5) een bedrag invult.)

* met uitzondering van het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. 
Stuurt u bij uw online opgave ook een kopie van uw jaaropgave(s) mee met dit formulier. 

(D) Neem het totaal over op het online formulier ‘Inkomensopgave 2016’

(10) Mijn totale beroepsinkomen voor 2016 bedraagt 
 Dit is het totaal van de bedragen bij  (1), (2), (4), en (5) € ………………..

(11) Mijn totale deeltijdpercentage voor 2016 is 
 Dit is het totaal van (3) en (6) ……..…%

 

(E) Ondertekening accountant of adviseur

Mijn accountant of financieel adviseur verklaart hiermee dat de bedragen op deze opgave zoals vermeld onder (A) juist zijn. 

Naam accountant / adviseur ………………………………………………………………

Datum ………………………………………………………………

Handtekening/stempel ………………………………………………………………

Let op: de ondertekening van uw accountant is alleen vereist als u nog geen eerdere verklaring van uw accountant over 

uw winst of resultaat van 2013 aan SPF opstuurde. 



Toelichting op het formulier ‘Verklaring beroepsinkomen zelfstandige 2016’

(A)  Was u in 2016 werkzaam als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer en u was dit ook in 2013

(1) Bent u in 2016 werkzaam als zelfstandige (praktijk eigenaar of mede eigenaar) of als zelfstandig waarnemer dan 

heeft u winst- of resultaat. Wordt u door de fiscus aangemerkt als ondernemer dan is er sprake van winst uit 

onderneming. Wordt u niet als ondernemer aangemerkt dan is er sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. 

U vult de gegevens bij onderdeel (A) alleen in als u in 2016 winst- of resultaat uit overige werkzaamheden heeft. 

Let op: ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ is een fiscaal begrip. Het is alleen van toepassing als u niet als 

ondernemer aangemerkt wordt door de Belastingdienst. Uit uw belastingaangifte over 2013 blijkt of er sprake is van 

‘winst’ of van ‘resultaat’.

(2) Zie de toelichting bij (1)

(3) Heeft u bij (1) of bij (2) winst of resultaat over 2013 ingevuld? Geeft u dan ook uw deeltijdpercentage van 2013 op. U 

kunt voor de berekening van deeltijdpercentage gebruik maken van de ‘Rekenhulp deeltijdpercentage’. U vindt deze 

rekenhulp op de website onder ‘downloads’. Werkte u in 2013 1750 uur of meer, dan vult u 100% in. Een uitgebreide 

toelichting op het begrip ‘deeltijdpercentage’ vindt u op de website.

(B)  Was u in 2016 werkzaam als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer en u was dit niet in 2013

(4) Bent u in 2016 werkzaam als zelfstandige (praktijk eigenaar of mede eigenaar) of als zelfstandig waarnemer dan 

heeft u winst- of resultaat. Wordt u door de fiscus aangemerkt als ondernemer dan is er sprake van winst uit 

onderneming. Wordt u niet als ondernemer aangemerkt dan is er sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. 

U vult de gegevens bij onderdeel (B) alleen in als u in 2016 winst- of resultaat uit overige werkzaamheden heeft. 

Let op: ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ is een fiscaal begrip. Het is alleen van toepassing als u niet als 

ondernemer aangemerkt wordt door de Belastingdienst. 

(5) Zie de toelichting bij (4)

(6) Heeft u bij (4) of bij (5) winst of resultaat over 2016 ingevuld? Geeft u dan ook uw deeltijdpercentage van 2016 op. U 

kunt voor de berekening van deeltijdpercentage gebruik maken van de ‘Rekenhulp deeltijdpercentage’. U vindt deze 

rekenhulp op de website onder ‘downloads’. Werkte u in 2016 1750 uur of meer, dan vult u 100% in. Een uitgebreide 

toelichting op het begrip ‘deeltijdpercentage’ vindt u op de website.

(C)  U bent in 2016 ook werkzaam in loondienst of als DGA 

(7) Had u in 2016 inkomen als zelfstandige en uit loondienst? Geef dan ook uw beroepsinkomen voor 2016 uit 

loondienst op. Dit is het belastbare loon dat met fysiotherapeutische werkzaamheden is verdiend. Met uitzondering 

van het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. 

(8) Had u in 2016 inkomen als zelfstandige en als DGA? Geef dan ook uw beroepsinkomen voor 2016 als DGA op. Dit 

het totaal als directeur-grootaandeelhouder loon, met uitzondering van het genot van een ter beschikking gestelde 

auto.

(9) Heeft u bij (4) of bij (5) een beroepsinkomen ingevuld? Geeft u dan ook uw deeltijdpercentage voor 2016 op. U kunt 

voor de berekening van deeltijdpercentage gebruik maken van de ‘Rekenhulp deeltijdpercentage’. U vindt deze 

rekenhulp op de website onder ‘downloads’. Een uitgebreide toelichting op het begrip ‘deeltijdpercentage’ vindt u op 

de website.



(D) Neem het totaal over op het online formulier ‘Inkomensopgave 2016’

(10) U neemt het totale beroepsinkomen over op het online formulier ‘Inkomensopgave 2016’. U doet uw 

inkomensopgave door in te loggen via ‘Mijn pensioen’ op www.fysiopensioen.nl. Een scan van het formulier sluit u 

digitaal bij.  

(11) U neemt het totale deeltijdpercentage over op het online formulier ‘Inkomensopgave 2016’.

(E) Ondertekening accountant of adviseur

Heeft uw accountant al een verklaring afgegeven over uw fiscale winst of resultaat over 2013? Dan hoeft u accountant 

niet nogmaals het formulier te ondertekenen. We gebruiken dan de eerdere verklaring van uw accountant met uw winst 

over 2013. Vult u wel het formulier volledig in met uw belastbaar loon over 2016.  

Ontvingen we nog geen verklaring van uw accountant met uw fiscale winst of resultaat over 2013? Dan moet uw 

accountant het formulier wel ondertekenen. Heeft u geen accountant of adviseur? Doe online opgave van uw inkomen 

en stuur de volgende stukken digitaal mee:

- Dit formulier, vergeet niet de bedragen in te vullen

- Aangifte inkomstenbelasting 2013 én de definitieve aanslag 2013.

- Bewijsstuk waaruit blijkt dat de pensioenpremie voor SPF ten laste is gebracht op de winst of resultaat over 2013. 

www.fysiopensioen.nl

