
Jaar 

2017 

Aanslagnummer 

123.45.678.H.12.34 

Dagtekening 

16 januari 2017 

Te ontvangen € 1.234 

Het bedrag, of het deel dat overblijft na verrekening, wordt in maandelijkse termijnen 

overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer. 

Deze aanslag is voorlopig 

Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op een inschatting van uw situatie in 2017. U kunt 

aan deze voorlopige aanslag geen rechten ontlenen voor een eventuele definitieve aanslag 

over 2017. 

Wilt u uw gegevens in uw voorlopige aanslag wijzigen? 
Controleer uw gegevens goed. Klopt alles? Dan hoeft u niets te doen. Klopt er iets niet? Dan 
kunt u wijzigingen gemakkelijk doorgeven met het online formulier 'Verzoek of wijziging 
voorlopige aanslag' op Mijn Belastingdienst, uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. 

Kunt u uw voorlopige aanslag niet online wijzigen? Bestel dan het papieren formulier 
'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag' (alleen voor particulieren). Op 
www.belastingdienst.nl leest u hoe u met ons contact kunt opnemen. 

Woont u in het buitenland? Dan gebruikt u het formulier 'Verzoek of wijziging 
voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen'. U bestelt dit formulier online 
op www.belastingdienst.nl/internationaal (onder handige formulieren). 

Wilt u meer informatie over uw voorlopige aanslag? Kijk dan op  
www.belastingdienst.nl/voorlopige_aanslag.

Verrekening 

Als u andere aanslagen moet betalen kan de Belastingdienst aan u uit te betalen bedragen 

daarmee verrekenen. U krijgt daarover dan apart bericht. Hoeft er niets verrekend te worden of 

blijft er na verrekening nog een uit te betalen bedrag over, dan wordt dat bedrag (in 

maandelijkse termijnen) naar uw rekening overgemaakt. 

Hoogachtend,  

de inspecteur 

Belastingdienst

[Naam Voorlopige aanslag 2017

Adres Inkomstenbelasting 

PC en Woonplaats] Premie volksverzekeringen 

Voorlopige teruggaaf 

Bovenaan de brief staat om welke 
aanslag (voorlopig of definitief) het 

gaat.  



Uw persoonlijke situatie in 2017 

Uw fiscale partner is [Naam partner] 

met Burgerservicenummer 1234.56.789. 

Inkomen uit werk en woning (box 1) 

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking € 12.345 

Inkomsten uit eigen woning: € 1.171 

Aftrekkosten eigen woning: € 4.742 

Saldo inkomsten en aftrekkosten eigen woning: € 3.571 

Saldo inkomsten en aftrekkosten eigen woning dat aan u wordt 

toegerekend af € 3.571

Totaal inkomsten box 1 € 15.916 

Inkomstenbelasting box 1 

Belastbaar inkomen uit werk en woning € 12.345 

Eerste schijf 8,900% van € 19.982 € 1.778 

Tweede schijf 13,150% van € 13.809 bij € 1.815 

Derde schijf 40,800% van € 3.759 bij € 1.533

Inkomstenbelasting box 1 € 5.126 

Premie volksverzekeringen 

Premie-inkomen € 33.791 (maximum) 

Premie volksverzekeringen 27,650% van € 33.791 € 9.343 

Heffingskortingen 

Algemene heffingskorting € 1.414 

Arbeidskorting bij € 2.911 

Totaal heffingskortingen € 4.325 

Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 

Inkomstenbelasting box 1 € 5.126 

Premie volksverzekeringen bij € 9.343 

Heffingskortingen af € 4.325

Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen € 10.144 

Bedrag van de voorlopige aanslag 

Loonheffing € 11.772 

Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen af € 10.144

Bedrag van de voorlopige aanslag € 1.628

Terug te ontvangen bedrag € 1.628 

Rekeningnummer onbekend 

Als uw rekeningnummer niet bekend is bij de Belastingdienst dan ontvangt u binnenkort een 

formulier waarmee u uw rekeningnummer kunt doorgeven. Het bedrag ontvangt u binnen twee 

weken nadat de Belastingdienst dit formulier heeft terugontvangen. 

Kopie voor belastingconsulent 

Als u een belastingconsulent heeft, geef deze dan een kopie van dit biljet. 

Dit is uw verzamelinkomen. 


