Jaaropgave downloaden
Je kunt de jaaropgaven downloaden van je persoonlijke pagina op onze website (www.raakvlak.nl)
Hieronder staat hoe je kunt inloggen en welke gegevens je nog meer kunt zien.
Jaaropgave 2018
Op de jaaropgave 2018 staan gegevens die je nodig hebt voor de aangifte inkomstenbelasting 2018.
Het kan zijn dat wij meer dan één jaaropgave gemaakt hebben (zie hieronder). Je moet alle door ons
gemaakte jaaropgaven in je aangifte verwerken.
De jaaropgaven hebben betrekking op werkzaamheden waarvoor wij je in 2018 hebben uitbetaald.
Werk uit 2018 (of eerder) dat in 2019 is uitbetaald, vind je volgend jaar terug op de jaaropgave 2019.
Let op: voor werk dat via onze week-of maandadministratie wordt verloond, kan dit afwijken.
De jaaropgave en de aangifte inkomstenbelasting
Op onze website vind je een handleiding voor het verwerken van de jaaropgaven in de aangifte
inkomstenbelasting.
Inloggen op www.raakvlak.nl
Ga naar www.raakvlak.nl en klik in de menubalk op Login.
Hierna kun je je loginnaam en wachtwoord invoeren. Deze gegevens zijn je toegestuurd bij de eerste
inschrijving. De jaaropgaven vind je door te klikken op de knop ‘Jaaropgaven’ in de menubalk.
Inloggegevens kwijt of vergeten?
Ga naar de loginpagina op www.raakvlak.nl en klik op ‘Vergeten inlogcode’. Vul hierna de gevraagde
gegevens in en je ontvangt per e-mail je inloggegevens.
Wanneer het opgegeven e-mailadres niet bij ons bekend is, moet je een nieuwe inlogcode aanvragen
door te klikken op de link ‘Nieuwe inlogcode’ en de gevraagde gegevens in te vullen. Wij sturen je dan
zo snel mogelijk de inloggegevens.
Je gegevens op www.raakvlak.nl
Je kunt de volgende gegevens raadplegen, opslaan en printen:
• oude jaaropgave(n);
• bijlages bij de jaaropgave(n);
• een overzicht van alle verloningen die wij vanaf 2012 voor je hebben afgehandeld, en de
status van verloningen die nog in behandeling zijn;
Als bij de nettobedragen in je overzicht een vergrootglas-icoon staat, kun je de loonberekening zien
door daarop te klikken.
Meerdere jaaropgaven mogelijk!
Het is mogelijk dat er voor jou meer dan één jaaropgave klaarstaat op onze website.
Wij kennen namelijk meerdere verloningssituaties. Die herken je aan de lettercodes op je
verloningsoverzicht.
Voor verloningen via Raakvlak Payroll B.V. staat een aparte jaaropgave voor je klaar.
Betekenis van de verschillende lettercodes en de bijhorende jaaropgave.
Code Omschrijving
Jaaropgave
Raakvlak
A
loonheffingen op basis van de artiestentabel (wel premies
L02
werknemersverzekeringen, geen ZVW)
C
buitenlandse artiest, woonachtig in een verdragsland (geen
n.v.t.
loonbelasting, geen premies werknemersverzekeringen, geen
ZVW)
D
toepassing KVR (bruto uitbetaling op basis van Kleine
L05
Vergoedingsregeling)
E
artiest WAO-gerechtigd (loonheffing op basis van de
L05
artiestentabel, geen premies werknemersverzekeringen, geen
ZVW)
G
artiest alleen inhouding loonbelasting (geen premies
L05
werknemersverzekeringen, geen ZVW)
H
loonheffingen op basis van witte dagtabel met gebruik van de
L03

Jaaropgave
Maatwerk
L01
n.v.t

L04
L04

L04
L03

I

IB
M
W
R
V

loonheffingskorting. (wel premies werknemersverzekeringen,
wel ZVW)
loonheffingen op basis van witte dagtabel zonder gebruik van de
loonheffingskorting. (wel premies werknemersverzekeringen,
wel ZVW
bruto uitbetaling. Opgave aan de belastingdienst door IB47verklaring.
maandloon
weekloon
onbelaste(reis)kostenvergoeding
voorschot (verrekening) - dit is vaak een negatief bedrag

L03

L03

IB47
opgaven
L04
L06
n.v.t.
n.v.t.

IB47
opgaven
L02
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

