Bijlage
Bij verlegging peiljaar
Schatting inkomen 2022
Dit formulier
Om te kunnen bepalen of u recht heeft op een verlegging van het peiljaar naar 2022, heeft DUO uw inkomensgegevens van 2022 nodig. Als
de Belastingdienst dit inkomen nog niet heeft vastgesteld, vragen wij
u een schatting te geven van uw inkomen in 2022. U kunt het inkomen
schatten op dit formulier.
Opsturen
Stuur dit schattingsformulier mee met het formulier Verzoek verlegging
peiljaar naar 2022.
Meer informatie
duo.nl

						1

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam
(geboortenaam)

|

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								

Voornaam																	Overige voorletters

Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum

						2

Schatting inkomen 2022
Alle regelingen zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Lees de toelichting.
Uzelf																	Andere ouder of uw partner

2.1	Doet u aangifte bij de Belastingdienst van het inkomen in 2022?

n Ja, ik heb de aangifte ingediend bij de Belastingdienst		 n Ja, ik heb de aangifte ingediend bij de Belastingdienst
Stuur een kopie van uw belastingaangifte 2022 mee					 Stuur een kopie van uw belastingaangifte 2022 mee
U bent klaar met invullen											 U bent klaar met invullen

>
>

>
>

n Ja, maar ik heb nog geen aangifte ingediend					 n Ja, maar ik heb nog geen aangifte ingediend				
Vul vraag 2.2 tot en met 2.5 in 									 Vul vraag 2.2 tot en met 2.5 in

>

n Nee

>

> Vul alleen vraag 2.2 in										n

Nee

> Vul alleen vraag 2.2 in

Uzelf																	Andere ouder of uw partner
2.2	Het inkomen in 2022

Loon en/of uitkering		
Vakantiegeld		

		

Totaal inkomen 2022		

€									

Loon en/of uitkering				€

€								+		 Vakantiegeld						€							+

0
€										Totaal
inkomen 2022			 €

0

> Stuur een bewijsstuk mee van het inkomen van vóór de daling. Stuur ook het meest recente bewijsstuk mee van ná de daling. Doe dit
voor het inkomen van uzelf en van de andere ouder of uw partner.
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																		Uzelf								Andere ouder of uw partner
2.3 Bijtellingen op het inkomen
		
Lees de toelichting

Ontvangen periodieke uitkeringen die niet onder					
de loonbelasting vallen												€									€
		
Ontvangen alimentatie												€									€
Overige inkomsten die niet onder de loonbelasting vallen		

€									€

Winst uit onderneming												€									€
Voordeel eigen woning												€									€
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)			

€									€

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

€							+		€							+

(box 3)			

0
Totaal bijtelling op inkomen										€									€

0

0
0
Inkomen genoemd bij vraag 2.2									€							+		€							+

0
Totaal inkomen en bijtelling 2022									€									€

0

																		Uzelf								Andere ouder of uw partner
2.4 Aftrekposten
		
Lees de toelichting

Reisaftrek openbaar vervoer										€									€
Rente en kosten eigen woning										€									€
Lijfrentepremies														€									€
Persoonsgebonden aftrek											€									€

0
Totaal aftrekposten 2022											€									€

0

																		Uzelf								Andere ouder of uw partner
2.5	Het geschatte verzamelinkomen in 2022

0
Totaal inkomen en bijtelling 2022									€									€

0

0
0
Totaal aftrekposten 2022											€							—		€							—
0
Geschat verzamelinkomen 2022 									€									€

Checklist
•

Vraag 1.1 Vergeet niet uw burgerservicenummer in te vullen

•

Vraag 2 Stuur een kopie mee van het juiste bewijsstuk

Toelichting
Bij vraag 2 Andere ouder of uw partner
DUO rekent met het inkomen van degene die verlegging van het peiljaar
aanvraagt en zijn of haar eventuele partner. In sommige situaties is deze
partner niet de natuurlijke ouder. Kijk op duo.nl/partner wie we als
uw partner beschouwen.
Bij 2.2 Inkomen
Het gaat om het belastbaar loon op jaarbasis. Het belastbaar loon is het
loon vóór de loonheffing. Het gaat hier dus niét om het netto-inkomen.
Bij 2.3 en 2.4 Bijtellingen en aftrekposten
Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.
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