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VOORDEELBUNDEL 5 ACTUARIELE PENSIOENBEREKENING  

Heb je regelmatig een fiscale, commerciële dan wel een RJ 2014-4 pensioenberekening voor de 
jaarlijkse jaarrekeningen en aangiftes nodig dan kun je die bij ons laten maken. Het kan gaan om 
een reeds ingegaan pensioen, een opbouwend pensioen, een bevroren pensioen, etc. Deze 
actuariële pensioenberekening wordt geleverd in een pensioenrapport en is uiteraard gebaseerd 
op de juiste commerciële/RJ2014-4 en fiscale actuariële grondslagen. Deze voordeelbundel levert 
je 5% voordeel op alle producten. Wil je meer voordeel bekijk dan onze voordeelbundel 10 
pensioenberekeningen. 

Daarnaast kun je bij ons meer bijzondere pensioenberekeningen laten maken inzake ingang van 
je pensioen, echtscheiding, inkoop dienstjaren, uitstel pensioningangsdatum, pensioenoverdracht. 
Maar je kan ook pensioenadviezen voor ondernemers, bezwaar en beroepsprocedures inzake 
pensioenen, jaarrekeningen, etc. bij ons laten maken. Hiervoor dien je contact met ons op te 
nemen om een en ander af te stemmen. 

Bestel de pensioenberekening die je nodig hebt en reken af. Verstuur vervolgens de 
onderstaande gegevens op naar info@pensioenberekening-DGA.nl en wij sturen je per 
mail de pensioenberekening naar je toe. Voor een snelle afhandeling van je 
pensioenberekening stuur je ons de volgende gegevens toe: 

 Verzamelloonstaat van het betreffende boekjaar of het jaaroverzicht indien er geen 
loonswijziging is geweest. Indien er een bijtelling van de auto in het loon is 
verdisconteerd, meld je dat; 

 De pensioenberekening van het voorgaande boekjaar; 

 NAW gegevens incl. geboorte datum van de pensioengerechtigde en zijn partner; 

 Een kopie ID van de klant of van de tussenpersoon; 

 Uittreksel KvK van de onderneming/holding/verzekeraar; 

 De pensioenovereenkomst, toepasselijke indexaties of arbeidsongeschiktheidspensioen; 

 Financiële gegevens eventuele externe pensioenen; 

 Eventuele overige opmerking/bijzonderheden in de bijgaande mail zoals premievrij 
maken, datum in dienst, uitstel, gemaakte keuzes, salarissen ML pensioen, etc., etc.; 

Mocht je niet alle gegevens hebben en dat komt in de praktijk wel eens voor, dan kun je dat 
uiteraard vermelden in je mail. Vaak is een pensioenberekening wel op te maken zonder alle 
voornoemde gegevens. Sommige gegevens zijn echter essentieel en te beschouwen als een 
conditio sine qua non. Mocht je er niet uitkomen dan kan je ons bellen of mailen! 
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