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               Verklaring beroepsinkomen zelfstandige 2018  
Uw gegevens       

Naam ……………………………………….. Vul dit formulier alleen in als u in 2018 werkzaam was als 

zelfstandig fysiotherapeut. 

 

Doet u online opgave en stuur dit formulier digitaal mee. 

 

Deelnemersnummer 80030. ………………………….…… 

Geboortedatum ………. - ………. - …………………. 

(A)  Vul dit onderdeel alleen in als u in 2018 werkzaam bent als zelfstandige of als zelfstandig 

        waarnemer en u was dit ook in 2015. 

  
 (1)  Mijn als fysiotherapeut genoten winst uit onderneming, 

- vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en 
- vóór de ondernemersaftrek en 

 bedroeg in 2015: (minimaal nul invullen)         € ……………….. 

 
 (2)  Mijn belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, 

 bedroeg in 2015: (minimaal nul invullen) € ……………….. 

 
 (3)  Mijn ten laste van de winst of resultaat gebrachte pensioenpremie 

 bedroeg in 2015: (minimaal nul invullen)     € ……………….. 

 
          _______________+  
 
 
 (4)  Totaal van uw beroepsinkomen als zelfstandige (1) + (2) + (3)     € ……………….. 

 
 
 

(5)  Mijn deeltijdpercentage in 2015 was    Mijn gewerkte uren in 2015 

 (altijd invullen als u bij (1) of (2)  als zelfstandig fysiotherapeut    
 een bedrag invult, fulltime = 100%)         ---------------------------------------  x 100% =   ……..……..…% 

                1750     
           

 
Let op: Laat uw accountant dit formulier ondertekenen op de volgende pagina bij onderdeel D.  
 
 

(B)  Vul dit onderdeel alleen in als u in 2018 werkzaam bent als zelfstandige of als zelfstandig 

        waarnemer en u was dit niet in 2015. 

  
(6) Mijn geschatte winst uit onderneming als fysiotherapeut,  

- vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en 
- vóór de ondernemersaftrek en 

  bedroeg voor 2018: (minimaal nul invullen)         € ……………….. 

 
 (7)  Mijn geschatte belastbare resultaat uit overige werkzaamheden als fysiotherapeut, 

 bedroeg voor 2018: (minimaal nul invullen) € ……………….. 

 
 (8)  Mijn ten laste van de winst of resultaat gebrachte pensioenpremie 

 bedroeg voor 2018: (minimaal nul invullen)     € ……………….. 

 
          _______________+ 
 
 
 (9)  Totaal van uw beroepsinkomen als zelfstandige (6) + (7) + (8)     € ……………….. 

 
 

 

(10)  Mijn deeltijdpercentage in 2018 was   Mijn gewerkte uren in 2018 

 (altijd invullen als u bij (6) of (7)  als zelfstandig fysiotherapeut    
 een bedrag invult, fulltime = 100%)         ---------------------------------------  x 100% =   ……..……..…% 

                1750     
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(C)  Vul dit onderdeel alleen in als u in 2018 naast inkomen als zelfstandige ook inkomen heeft uit 

       loondienst of als DGA. 

 
(11)  Mijn ‘belastbare loon’ uit fysiotherapeutische werkzaamheden, 

 bedroeg in 2018*       € ……………….. 

 
(12) Mijn als directeur-grootaandeelhouder genoten loon uit fysiotherapeutische 

 werkzaamheden bedroeg in 2018*      € ……………….. 

 
 
          _______________+ 
 
 
 (13)  Totaal van uw beroepsinkomen uit loondienst (11) + (12)     € ……………….. 

 
 
 

(14) Mijn geschat deeltijdpercentage in 2018 was          Gebruik de ‘Rekenhulp deeltijdpercentage’  
 (altijd invullen als u bij (11) of (12)       bij het vaststellen van uw deeltijdpercentage.   

een bedrag invult.)          ……..……..…% 

                     U vindt de rekenhulp op  
               www.fysiopensioen.nl/downloads  
  

 
 
Stuurt u uw jaaropgave(s) als bewijs bij deze opgave mee. 

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

 

(D)  Ondertekening accountant, alleen verplicht als u onderdeel A heeft gevuld 

 

Mijn accountant of financieel adviseur verklaart hiermee dat de bedragen bij A juist zijn.  

 

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

 

 Datum    ……………………………………………………………… 

 

 Handtekening/stempel   ……………………………………………………………… 
 
Heeft u geen accountant? Stuurt u dan de juiste bewijsstukken mee. Meer informatie leest u in de toelichting.  

 

Zonder handtekening van uw accountant of ontvangst van de juiste bewijsstukken nemen wij uw opgave niet in 

behandeling.  

 

 

(E)  Uw ondertekening  

 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Ik ben op de hoogte dat dit formulier alleen in behandeling 

wordt genomen als; het formulier volledig is ingevuld, volledig is ondertekend en/of alle verplichte bewijsstukken zijn 

meegestuurd.   

 

 

 Datum    ……………………………………………………………… 

 

 

 

 Uw handtekening  ……………………………………………………………… 

http://www.fysiopensioen.nl/downloads
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Toelichting op het formulier ‘Verklaring beroepsinkomen zelfstandige 2018’ 

 

De pensioenpremie voor 2018 wordt gebaseerd op uw totaal beroepsinkomen als fysiotherapeut. Dat betekent dat uw 

inkomen als zelfstandige (onderdeel A of B) en uw inkomen uit loondienst (onderdeel C) bij elkaar wordt opgeteld. Ook 

de deeltijdpercentages worden bij elkaar opgeteld.  

 

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.  

 

(A)  U was in 2018 werkzaam als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer en u was dit ook in 2015 

 

(1) Het gaat om de winst vóór toevoeging of afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek.  

 

Was u in 2018 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.  

(2) Wordt u niet als ondernemer aangemerkt dan is er sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. Uit uw 

belastingaangifte over 2015 blijkt of er sprake is van ‘winst’ of van ‘resultaat’.  

 

(3) Als ondernemer mag u onder voorwaarden uw pensioenpremies aftrekken. Heeft u de pensioenpremie op uw winst 

of resultaat in mindering gebracht? Dan moet u uw pensioenpremie invullen voor de vaststelling van uw 

beroepsinkomen.                                                                                                                             

 

Meer informatie en de voorwaarden voor aftrek van uw pensioenpremie vindt u op de website van de 

belastingdienst. Gaat u naar www.belastingdienst.nl en zoekt u op ‘beroepspensioenpremies’. 

  

(4) Telt u alle bedragen bij (1) + (2) + (3) bij elkaar op. Het totaal is uw beroepsinkomen als zelfstandige.  

 

(5) Geeft u ook uw deeltijdpercentage van 2015 op. Stelt u uw deeltijdpercentage vast met de ‘Rekenhulp 

deeltijdpercentage’. U vindt deze rekenhulp op de website onder ‘downloads’.. Een uitgebreide toelichting op het 

begrip ‘deeltijdpercentage’ vindt u op de website. 

 

 

(B)  U was in 2018 werkzaam als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer en u was dit niet in 2015 

 

(6) Omdat u in 2015 nog geen winst of resultaat als zelfstandig fysiotherapeut heeft, mag u een schatting van uw winst 

of resultaat over 2018 opgeven. Wij begrijpen dat u de winst niet exact kan bepalen. Geeft u daarom een goede 

schatting van uw winst. Het gaat om de winst vóór toevoeging of afneming van de oudedagsreserve en vóór de 

ondernemersaftrek. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst. Gaat u naar 

www.belastingdienst.nl en zoekt u op ‘oudedagsreserve’, ‘ondernemersaftrek’ of ‘startende ondernemer’.  

 

Houdt u er rekening mee dat u de eerste 3 kalenderjaren als zelfstandige een schatting mag opgeven. Vanaf het 4
e
 

kalenderjaar als zelfstandige moet u de winst van 3 jaar ervoor opgeven. Dit staat zo in de wet.  

 

TIP: Reserveer jaarlijks een deel van uw winst om de pensioenpremie 3 jaar later te kunnen betalen.  

 

(7) Zie de toelichting bij (6) 

  

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
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(8) Zie de toelichting bij (3) 

 

(9) Telt u alle bedragen bij (6) + (7) + (8) bij elkaar op. Het totaal is uw beroepsinkomen als zelfstandige.  

 

(10) Geeft u ook uw deeltijdpercentage van 2018 op. Stelt u uw deeltijdpercentage vast met de ‘Rekenhulp 

deeltijdpercentage’. U vindt deze rekenhulp op de website onder ‘downloads’.. Een uitgebreide toelichting op het 

begrip ‘deeltijdpercentage’ vindt u op de website. 

 

(C)  U was in 2018 ook werkzaam in loondienst of als DGA  

 

(11) Had u in 2018 inkomen als zelfstandige én uit loondienst? Geef dan ook uw beroepsinkomen voor 2018 uit 

loondienst op. Dit is het belastbare loon uit fysiotherapeutische werkzaamheden. Telt u het loon van alle werkgevers 

waar u fysiotherapeutische werkzaamheden in de 1
e
 lijn uitvoert bij elkaar op. Met uitzondering van het genot van 

een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.  

 

(12) Had u in 2018 inkomen als zelfstandige en als DGA? Geef dan ook beroepsinkomen voor 2018 als DGA op. Dit het 

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

gestelde auto. 

 

(13) Geeft u ook uw deeltijdpercentage voor 2018 op. Stelt u uw deeltijdpercentage vast met 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)  Ondertekening accountant  

 

Moet u onderdeel A invullen? Dan is de ondertekening van uw accountant verplicht. Uw accountant moet verklaren 

dat de gegevens bij A juist en volledig zijn ingevuld.  

 

Heeft u geen accountant? Vult u zelf onderdeel A volledig in. En stuurt u dan de volgende 3 stukken bij dit formulier 

als bewijs mee.  

 

I. aangifte inkomstenbelasting 2015; 

II. definitieve aanslag inkomstenbelasting 2015; 

III. bewijs van de in mindering gebrachte pensioenpremie op uw winst of resultaat van 2015. 

 

Zonder handtekening van uw accountant of alle 3 de bewijsstukken nemen wij uw verzoek niet in behandeling.  

 

(E)  Uw ondertekening  

 

Door het ondertekenen van het formulier verklaart u dat alles volledig en naar waarheid is gevuld. Houdt u er rekening 

mee dat de belastingdienst gegevens bij ons opvraagt voor controle.   

 
 


