
 Schatting beroepsinkomen zelfstandige 2015

Uw gegevens
Naam …………………………….

Deelnemersnummer 80030……………………. Vul dit formulier alleen in als u in 2015 werkzaam was als 

Geboortedatum ……………………………. zelfstandige of als zelfstandig waarnemer. Maar nog niet

BSN …………………………. in 2012. De toelichting vindt u op de achterzijde.  

(A)  Vul dit onderdeel alleen in als u in 2015 werkzaam was als zelfstandige of als
 zelfstandig waarnemer, maar nog niet in 2012.

(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,
bedraagt naar verwachting in 2015* (minimaal nul invullen)  € ………………..

(2) Mijn belastbare resultaat uit overige werkzaamheden,
vermeerderd met de ten laste van dat resultaat gekomen pensioenpremies,
bedraagt naar verwachting in 2015* (minimaal nul invullen) € ………………..

(3)  Mijn deeltijdpercentage in 2015 was …..…%  (altijd invullen als u bij (1) of (2) een bedrag invult, fulltime = 100%)  

 

 

(B)  Vul dit onderdeel alleen in als u in 2015 naast inkomen als zelfstandige ook inkomen had uit
 loondienst of als DGA.

(4)  Mijn ‘belastbare loon’ uit fysiotherapeutische werkzaamheden
bedroeg in 2015* (kijk op uw jaaropgave: € ………………..

(5) Mijn als directeur-grootaandeelhouder genoten loon uit fysiotherapeutische
werkzaamheden bedroeg in 2015* € ………………..

(6)  Mijn deeltijdpercentage in 2015 was  …..…%  (altijd invullen als u bij (5) of (6) een bedrag invult.)

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

(C) Neem deze bedragen over op het online formulier ‘Inkomensopgave 2015’

(7)  Mijn totale beroepsinkomen voor 2015 bedraagt 
 Dit is het totaal van de bedragen bij  (1), (2), (4), en (5) € ………………..

(8)  Mijn totale deeltijdpercentage voor 2015 is
 Dit is het totaal van (3) en (6) ………..%



Uw ondertekening

Naam ………………………………………………………………

Datum ………………………………………………………………

Handtekening ………………………………………………………………

Dit formulier moet u samen met uw jaaropgave(s) over 2015 uploaden bij uw inkomensopgave via het 

online Formulier inkomensopgave 2015.



Toelichting op het formulier Schatting beroepsinkomen zelfstandige 2015

A  U was in 2015 werkzaam als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer maar nog niet in 2012

Bent u na 2012 gestart als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer? Dan kunt u zich niet baseren op uw gegevens van 

2012. Gebruik dan dit formulier om uw geschatte beroepsinkomen voor 2015 door te geven. Dit formulier heeft alleen 

betrekking op uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage als zelfstandige of als zelfstandig waarnemer. 

(1) Was u in 2015 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 2015 winst- of resultaat had uit overige werkzaamheden, maar 

nog niet in 2012.

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. 

(2) Zie de toelichting bij (1)

(3) Heeft u bij (1) of bij (2) uw geschatte winst of resultaat over 2015 ingevuld, geeft u dan ook uw geschatte 

deeltijdpercentage van 2015 op. U kunt voor de berekening van het 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.

(B)  U was in 2015 ook werkzaam in loondienst of als DGA 

(4) Had u in 2015 inkomen als zelfstandige en uit loondienst? Geef dan ook uw beroepsinkomen van 2015 uit 

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

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

(5) Had u in 2015 inkomen als zelfstandige en als DGA? Geef dan ook uw beroepsinkomen van 2015 als DGA op. Dit is 

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

gestelde auto.

(6) Heeft u bij (4) of bij (5) een beroepsinkomen ingevuld, geeft u dan ook uw deeltijdpercentage van 2015 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.

(C) Neem het totaal over op het online formulier ‘Inkomensopgave 2015’

(7) U neemt het totale beroepsinkomen over op het online formulier ‘Inkomensopgave 2015’. U doet uw 

inkomensopgave door in te loggen via ‘Mijn pensioen’ op www.fysiopensioen.nl. Een scan van de voor- en 

achterzijde van het formulier sluit u digitaal bij. Sluit ook uw eventuele jaaropgave(s) bij. 

(8) U neemt het totale deeltijdpercentage over op het online formulier ‘Inkomensopgave 2015’.

www.fysiopensioen.nl

