Nieuwsbrief januari 2018
(Extra uitgave bij uitkeringsspecificatie)

Wij hebben pensioennieuws voor u
Zoals gebruikelijk vinden per 1 januari
wijzigingen plaats in wettelijke regels, die van
invloed zijn op de inhoudingen op de
pensioenuitkering. Hierdoor zal de nettopensioenuitkering afwijken van het bedrag dat
in december 2017 door SPF werd uitgekeerd. In
deze nieuwsbrief komen de belangrijkste
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wijzigingen aan de orde.

Januari 2018: netto-uitkering wijzigt
Voor het merendeel van de pensioengerechtigden zal de netto-uitkering vanaf januari 2018 wijzigen. In grote
lijnen zijn daar twee oorzaken voor:
➢ In 2018 gelden nieuwe belastingtabellen. Het belastingtarief van de eerste schijf is gelijk gebleven. De
tarieven van de tweede en de derde schijf zijn daarentegen licht toegenomen. Sommige heffingskortingen
worden sneller afgebouwd of verdwijnen. Het percentage voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg), voorheen
de AWBZ, is gelijk gebleven.
➢ Gewijzigde inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet. De wettelijk verplichte bijdrage
voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt in 2018 hoger, namelijk 5,65%. In 2017 was deze 5,4%. SPF is
verplicht deze bijdrage over een inkomen van maximaal € 54.614 (was in 2017: € 53.701) per jaar in te
houden.
Dit zijn beslissingen van de overheid. Het pensioenfonds heeft hier geen invloed op. Meer informatie hierover
is te vinden op de website van de Belastingdienst (www.Belastingdienst.nl).

Fiscale jaaropgave
De fiscale jaaropgave van het door SPF uitgekeerde pensioen over 2017 wordt
in de loop van februari naar de huisadressen gestuurd en in de digitale
brievenbussen bezorgd. De fiscale jaaropgave is nodig bij de belastingaangifte
over het jaar 2017. Wij adviseren om de jaaropgave die u van SPF ontvangt
goed te controleren met de gegevens die reeds ingevuld zijn op de
belastingaangifte.

Jaaropgave 2017 in uw digitale brievenbus
Als u heeft aangegeven dat u uw post liever digitaal ontvangt, betekent dit dat ook uw jaaropgave in uw
digitale brievenbus wordt bezorgd. Deze brievenbus kunt u bereiken via de website van SPF (www.spfpensioenen.nl). Klik op ‘Inloggen’ of ‘Mijn SPF Pensioen’. Log in met uw DigiD en ga naar ‘Mijn documenten’. In
de map ‘Betaling pensioen’ treft u dan uw jaaropgave aan.

Lagere belastingtarieven vanaf AOW-leeftijd
Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Voor wie in 2018 de
AOW-uitkering start, gelden vanaf dat moment de lagere belastingtarieven. In
de periode daarvoor gelden dus nog de hogere belastingtarieven.

Goed om te weten: Naheffing inkomstenbelasting
Een naheffing van inkomstenbelasting kan onder meer worden voorkomen door ervoor te kiezen door SPF
maandelijks meer loonheffing te laten inhouden. SPF kan echter niet het bedrag berekenen waarmee de
loonheffing aangepast moet worden. De hoogte van de aanpassing dient u zelf (mogelijk met hulp van een
financieel adviseur) te berekenen en schriftelijk of per e-mail door te geven aan SPF.

Betaaldata 2018
26 januari
27 februari
27 maart
26 april
25 mei
27 juni
27 juli
27 augustus
27 september
26 oktober
27 november
20 december

SPF zorgt ervoor dat het pensioen op de 27ste van de maand op de
bankrekening staat. Als de 27ste echter in een weekend valt, wordt het
pensioen eerder uitbetaald.

Contact
Bij vragen over uw pensioen kunt u terecht op de website:
www.spf-pensioenen.nl of bij onze afdeling Pensioenen:
tel.: 045 - 5788100
e-mail: info.pensioenfondsSABIC@dsm.com

