Belastingdienst

Mededeling

bij uw voorlopige aanslag 2012

In deze Mededeling staat informatie over de belangrijkste wijzigingen voor uw voorlopige aanslag 2012.
Op de achterkant van deze Mededeling staat de Wijzigingswijzer. Deze Wijzigingswijzer helpt u te bepalen
of u een wijziging moet doorgeven en hoe u dat doet.
Controleer uw gegevens
Wij berekenen de voorlopige aanslag ieder jaar automatisch. U hoeft alleen te controleren of uw gegevens kloppen.
Controleer ook uw rekeningnummer. Zijn uw gegevens juist en compleet? Dan hoeft u verder niets te doen.
Geef de wijzigingen zo snel mogelijk door
Ontbreken er gegevens of kloppen ze niet meer? Bijvoorbeeld omdat er iets in de regelgeving of in uw situatie is
veranderd. Geef dit dan aan ons door.
Veranderingen in de regelgeving
De tarieven zijn gewijzigd. Wij verwerken deze automatisch in uw voorlopige aanslag 2012. Verder veranderen
misschien een aantal aftrekposten. Deze veranderingen zijn nog niet verwerkt in uw voorlopige aanslag
2012. Hierna leest u over een aantal wetswijzigingen die zijn voorgesteld. Voor een volledig overzicht van de
wetsvoorstellen kijkt u op www.rijksoverheid.nl. Kijk voor de definitieve wijzigingen in de regelgeving eind
december op www.belastingdienst.nl.
– wijziging fiscaal partnerschap; ongetrouwde samenwoners zijn ook fiscale partners als op hun adres
een minderjarig kind van één van beiden staat ingeschreven
– algemene heffingskorting; de uitbetaling van deze korting wordt in een aantal situaties lager
– alleenstaandeouderkorting: de leeftijdsgrens voor het niet-inkomensafhankelijke deel van deze korting
gaat van 27 jaar naar 18 jaar
– de arbeidskorting voor ouderen vervalt
– het percentage van de doorwerkbonus wordt verlaagd
– de regels voor de levensloopverlofkorting wijzigen
– de aftrek van giften aan culturele instellingen wordt met 50% verhoogd
– de aftrekpost voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten: de leeftijdsgrens wordt verlaagd
van 27 jaar naar 21 jaar
– aftrekpost kosten levensonderhoud kinderen: de leeftijdgrens wordt verlaagd van 30 jaar naar 21 jaar
– de kindertoeslag heffingsvrij vermogen (box 3) wordt afgeschaft
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Meer informatie?
Hebt u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Woont u in het buitenland? Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland: +31 55 538 53 85.

Wijzigingswijzer

Met het programma of formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2012 kunt u uw voorlopige
aanslag 2012 wijzigen.
Let op! Hebt u een toeslag of een kindgebonden budget? Geef de wijzigingen dan ook door aan de
Belastingdienst Toeslagen. Het programma om wijzigingen voor uw toeslag of kindgebonden budget
door te geven, vindt u op www.toeslagen.nl.

Gebruik deze Wijzigingswijzer om uw voorlopige aanslag 2012 te controleren.
Is een of meer van de onderstaande situaties op u van toepassing? Lees dan
wat u kunt doen.

Rekeningnummer
Wilt u uitsluitend uw rekeningnummer wijzigen?

▼
▼
Ja

Of

Overige inkomsten
Veranderen uw overige inkomsten in 2012? Bijvoorbeeld doordat uw winst uit
onderneming hoger of lager is dan in 2011 of dan uw eerdere schatting?
Of veranderen uw inkomsten uit box 2: aanmerkelijk belang of uw inkomsten
uit box 3: sparen en beleggen?

Ja

Of

▼

▼

Ja

Of

Loon of uitkering
Is uw loon of uitkering in 2011 aanzienlijk veranderd of verwacht u dat dit in
2012 gaat gebeuren? Kleine veranderingen in uw loon of uitkering hoeft u niet
door te geven. Maar als u in 2012 een voorlopige aanslag ontvangt voor de
uitbetaling van de algemene heffingskorting, moet u een verandering in uw loon
of uitkering wel doorgeven.

▼

Eigen woning
Hebt u of uw fiscale partner onlangs een (andere) woning gekocht of verkocht? Ja
Of bent u van plan om in 2012 een woning te kopen of te verkopen? Wijzigt de
WOZ-waarde van uw woning of de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek?

Aftrekposten
Wilt u een aftrekpost aanvragen of wijzigen? Of vervalt een aftrekpost?

Woont u in het buitenland? Bel dan de
BelastingTelefoon Buitenland:
+31 55 538 53 85.

Ja

▼
Ja

▼
Ja

Of
Stuur geen nieuw verzoek in, maar gebruik
het formulier ‘Stopzetten voorlopige
aanslag teruggaaf voor heffingskortingen’.
Dit formulier kunt u downloaden van
www.belastingdienst.nl of aanvragen bij
de BelastingTelefoon.

U hoeft niets te doen

Stopzetten voorlopige aanslag heffingskortingen
U hebt geen aftrekposten. De voorlopige aanslag is alleen voor een of meer
Ja
heffingskortingen. En wilt u uw voorlopige aanslag voor deze heffingskortingen
stopzetten? U hebt bijvoorbeeld geen recht meer op uitbetaling van de
algemene heffingskorting omdat u gaat werken.

▼

Meer informatie nodig?
Kijk dan op www.belastingdienst.nl of
bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.
Bereikbaar van maandag tot en met
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Of

Wijzigen heffingskortingen bij een voorlopige aanslag
Hebt u een voorlopige aanslag 2012 waarbij rekening is gehouden met
heffingskortingen? En wilt u één of meer heffingskortingen wijzigen?

▼

Vul anders het formulier ‘Verzoek of
wijziging voorlopige aanslag 2012’
volledig in en stuur het naar ons.
U kunt dit formulier aanvragen bij de
BelastingTelefoon.

Of

Aanvragen heffingskortingen
Wilt u één of meer heffingskortingen aanvragen?

▼

Vulde u altijd op papier een verzoek in?
Overweeg dan uw veranderingen per
computer door te geven: dat gaat snel en
is makkelijk.

▼

▼

▼

Of

Geef deze wijzigingen aan ons door
Gebruik hiervoor het programma ‘Verzoek
of wijziging voorlopige aanslag 2012’.
Dit programma kunt u downloaden van
www.belastingdienst.nl.

▼

▼

Gebruik het formulier ‘Opgaaf rekening
nummer particulieren’. Dit formulier kunt u
downloaden van www.belastingdienst.nl of
aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Of

Trouwen, samenwonen of uit elkaar gaan
Bent u onlangs getrouwd of gaat u in 2012 trouwen? Woont u ongetrouwd
samen of gaat u ongetrouwd samenwonen? Of bent u uit elkaar gegaan?
Dit kan gevolgen hebben voor het fiscaal partnerschap en de verdeling van
bepaalde inkomsten en aftrekposten of de hoogte van uw heffingskortingen.

▼

Ja

▼

▼

▼

▼

Of

Voorlopige aanslag juist?
Zijn de gegevens op uw voorlopige aanslag juist?

Ja

