Jaaropgave niet meer per post, maar op raakvlak.nl
Sinds enige jaren ontvangt u onze jaaropgave niet meer per post, maar kunt u deze
downloaden van www.raakvlak.nl. U kunt daartoe inloggen op het persoonlijk deel van
onze website. Hieronder leest u hoe u kunt inloggen en welke gegevens (zoals o.a.
loonstroken) u nog meer kunt raadplegen.

Jaaropgave 2013

Op de jaaropgave 2013 treft u een aantal gegevens aan die u nodig heeft voor de aangifte inkomstenbelasting
2013. Het kan zijn dat wij u meerdere jaaropgaven verstrekken. U dient alle door ons verstrekte
jaaropgaven in uw aangifte op te nemen.
De jaaropgaven hebben uitsluitend betrekking op werkzaamheden waarvoor uitbetaling aan u in 2013 heeft
plaatsgevonden. Werkzaamheden uit 2013 (of eerder) die in 2014 worden uitbetaald, zult u terugvinden op de
jaaropgave 2014 die wij begin 2015 ter beschikking stellen.
Uw jaaropgave en de aangifte inkomstenbelasting
Op onze website vindt u een handleiding voor het verwerken van onze jaaropgaven in uw aangifte
inkomstenbelasting
Inloggen op www.raakvlak.nl
Ga naar www.raakvlak.nl en klik in de menubalk op Login.
Hierna kunt u uw loginnaam en wachtwoord invoeren. Deze gegevens heeft u van ons ontvangen toen u zich bij
ons heeft ingeschreven. De jaaropgaven vindt u door te klikken de knop ‘Jaaropgaven’ in de menubalk die
verschijnt na het inloggen.
Inloggegevens kwijt of vergeten?
Ga naar de loginpagina op www.raakvlak.nl en klik op ‘Vergeten inlogcode’. Vul hierna de gevraagde gegevens
in en u ontvangt per email uw inloggegevens.
Wanneer uw emailadres nog niet eerder bij ons bekend was of gewijzigd is, dient u echter een nieuwe inlogcode
aan te vragen door te klikken op de link ‘Nieuwe inlogcode’ en vervolgens de gevraagde gegevens in te vullen.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk van ons de inloggegevens.
Uw gegevens op www.raakvlak.nl
Op uw persoonlijke gedeelte van onze website kun u de volgende gegevens raadplegen en als PDF-bestand
opslaan en desgewenst printen:
de jaaropgave(n) vanaf het jaar 2009 (met uitzondering de maand- en weekverloningen);
de bijlagen van de jaaropgave vanaf 2007
een overzicht van alle verloningen die wij vanaf 2006 voor u hebben afgehandeld, alsmede de status
van de verloningen die nog in behandeling zijn;
indien bij de netto-bedragen in uw overzicht een vergrootglas is afgebeeld, dan kunt u tevens de
loonberekening te zien krijgen door op dit vergrootglas te klikken
Meedere jaaropgaven mogelijk!
Het is mogelijk dat er voor u meer dan 1 jaaropgave klaarstaat op onze website. De reden hiervoor is dat wij
verschillende verloningssituaties kennen. Deze zijn voor u herkenbaar aan de lettercodes die aan uw
verloningsoverzicht zijn toegevoegd. Hieronder treft u een schema aan met de betekenis van de verschillende
lettercodes en de corresponderende jaaropgave.
Code
A
C
D
E
G
H
I
M
W
R
V
.

Omschrijving
loonheffingen op basis van artiestentabel (wel premies
werknemerverzekeringen, geen ZVW)
buitenlandse artiest verdragsland (geen loonbelasting, geen premies
werknemersverzekeringen, geen ZVW)
toepassing KVR (bruto uitbetaling op basis van Kleine VergoedingsRegeling)
artiest > 65 jaar (loonheffing op basis van artiestentabel, geen premies
werknemersverzekeringen, geen ZVW)
artiest alleen loonbelasting (geen premies werknemersverzekeringen, geen
ZVW)
loonheffingen op basis van witte dagtabel/wel loonheffingskorting, wel
premies werknemersverzekeringen, wel ZVW
loonheffingen op basis van witte dagtabel/geen loonheffingskorting, wel
premies werknemersverzekeringen, wel ZVW
maandloon (hiervan is per post of email een loonspecificatie verstuurd)
weekloon (hiervan is per post of email een loonspecificatie verstuurd)
onbelaste(reis)kostenvergoeding
voorschot (verrekening) - dit is in de regel een negatief bedrag
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