
Met welke gegevens hebben we uw voorlopige aanslag 2021 berekend? Check of de gegevens op uw voorlopige aanslag kloppen
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U hoeft niets te doen

Uw voorlopige aanslag 
en de coronacrisis
Door de coronacrisis is het een bijzondere tijd. Deze crisis raakt helaas 
veel mensen en bedrijven. Misschien ook u of uw bedrijf. Uw voorlopige 
aanslag 2021 is onze schatting van uw inkomen in 2021. Is onze schatting 
van uw inkomen in 2021 niet juist? Of verandert uw situatie in 2021? 
Dan kan dit gevolgen hebben voor uw voorlopige aanslag 2021. Wij vinden 
het belangrijk dat u weet wat u kan doen.

De schatting van uw inkomen 2021 wijzigen
Misschien weet u nog niet precies wat uw inkomen in 2021 is. Of is de schatting 
die wij hebben gemaakt te hoog of te laag. Dat is geen probleem, want u kunt 
uw gegevens op elk moment wijzigen. Zo voorkomt u dat u maandelijks teveel 
betaalt of te weinig terugkrijgt. 

In welke situatie wijzigen? 
Is bijvoorbeeld uw inkomen lager geworden? Dan is de kans groot dat 
u minder belasting moet betalen. In dat geval is het misschien verstandig 
om uw voorlopige aanslag te wijzigen. U ziet in het schema hoe u dit kunt doen. 
Als alles klopt, hoeft u niets te doen.
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Geef de wijziging op tijd aan ons door
“Probeer een zo goed mogelijke inschatting te maken van uw 
inkomen en situatie in 2021.” Houd er rekening mee dat u 
alle gegevens moet invullen. Ook als die niet wijzigen. Als alles 
klopt hoeft u niets te doen.  

Meer informatie en situaties vindt u op: 
Belastingdienst.nl/voorlopige_aanslag

Tip: Ontvangt u Toeslagen? Geef uw nieuwe 
inkomen voor 2021 dan ook door via  
Mijn Toeslagen op Toeslagen.nl.

Enkele situaties en wat u kunt doen
Komt u in een van de onderstaande situaties in 2021?  
Wijzig dan uw gegevens.

Verandert uw loon of uitkering? 
Of raakt u uw baan kwijt of heeft u juist extra inkomen?

Verandert er iets in uw privésituatie? 
Gaat u samenwonen of juist uit elkaar, gaat u verhuizen of krijgt u 
een kind? Dat kan gevolgen hebben voor uw heffingskortingen en 
aftrekposten. 

Hebt u meer of minder winst uit uw onderneming?  
Of gaat u starten of juist stoppen met uw onderneming? 

Coronaregelingen  
Maakte u gebruik van coronaregelingen voor ondernemers? Zoals 
de versoepeling van het urencriterium. Of betaalde u bijvoorbeeld 
tijdelijk geen hypotheekaflossing aan uw hypotheekverstrekker.

Op Belastingdienst.nl/corona leest u in hoeverre 
deze coronaregelingen gevolgen kunnen hebben 
voor uw voorlopige aanslag.

Betalingskorting bij betaling in één keer
Het wettelijk percentage van de betalingskorting is door 
de coronaregelingen over 2021 teruggebracht van 4% naar 0,01%.
Kijk op Belastingdienst.nl/corona voor meer informatie.

Meer informatie en situaties vindt u op:
 ▪ Belastingdienst.nl/voorlopige_aanslag
 ▪ Belastingdienst.nl/corona 
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