
Deze Mededeling bevat informatie over veranderingen in de regelgeving die van belang zijn voor uw verzoek om 
voorlopige teruggaaf (VT). Op de achterzijde ziet u bovendien ‘de Wijzigingswijzer’. Deze is van belang als u al een 
voorlopige teruggaaf hebt. De wijzigingswijzer is een overzicht van mogelijke veranderingen in uw situatie die invloed 
kunnen hebben op uw voorlopige teruggaaf. Verandert uw situatie in 2008? Bepaal dan met behulp van de wijzigings- 
wijzer of u uw voorlopige teruggaaf moet wijzigen. Wijzigen kan op twee manieren: met het programma Voorlopige 
teruggaaf 2008 op www.belastingdienst.nl of met het formulier Verzoek of wijziging Voorlopige teruggaaf 2008.

Zijn uw gegevens juist?
Ontving u over 2007 al een voorlopige teruggaaf? Dan hoeft u voor het jaar 2008 geen verzoek te doen. De 
voorlopige teruggaaf 2008 is berekend op basis van uw voorlopige teruggaaf over 2007 en andere gegevens die bij 
de Belastingdienst bekend zijn. Zo berekent de Belastingdienst de voorlopige teruggaaf ieder jaar automatisch. U 
hoeft alleen nog te controleren of al uw gegevens kloppen. Controleer ook uw rekeningnummer. Zijn uw gegevens 
juist en compleet? Dan hoeft u verder niets te doen. U ontvangt uw voorlopige teruggaaf vanaf januari 2008 
automatisch in maandelijkse termijnen op uw rekening.

Hebt u in 2008 inkomsten waarop geen loonheffing wordt ingehouden?
Hebt u in 2008 vooral inkomsten waarop geen loonheffing wordt ingehouden? Dan hebt u mogelijk geen recht meer 
op een voorlopige teruggaaf. Maar als u in 2008 geen of een gering inkomen hebt, kunt u nog wel recht hebben op 
de uitbetaling van de algemene heffingskorting. 
Geef de wijziging door aan de Belastingdienst. Wijzigen kan op twee manieren: met het programma Voorlopige 
teruggaaf 2008 op www.belastingdienst.nl of met het formulier Verzoek of wijziging Voorlopige teruggaaf 2008.

Veranderingen in 2008

Tarieven en bedragen
De tarieven en de bedragen van de heffingskortingen voor 2008 zijn aangepast. Met deze aanpassingen wordt 
rekening gehouden bij de berekening van uw voorlopige teruggaaf. 

Aftrek ziektekosten of andere buitengewone uitgaven
Er is een wetsvoorstel in behandeling waardoor de aftrek van ziektekosten of andere buitengewone uitgaven 
misschien wordt beperkt. Bij het maken van deze Mededeling waren de mogelijke wijzigingen nog niet volledig 
bekend. 

Kinderkorting wordt kindertoeslag
Het is mogelijk dat u voorheen kinderkorting ontving via uw voorlopige teruggaaf. De kinderkorting wordt afgeschaft 
per 1 januari 2008. Vanaf die datum hebt u mogelijk recht op een nieuwe toeslag: de kindertoeslag. Deze wordt 
automatisch uitbetaald aan iedereen die recht heeft op kinderbijslag. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

Een overzicht van alle veranderingen in de regelgeving vindt u vanaf januari 2008 op www.belastingdienst.nl.

Sofinummer wordt burgerservicenummer
In november 2007 is het sofinummer vervangen door het burgerservicenummer (BSN). Het BSN bestaat uit dezelfde 
cijfers. U gebruikt het BSN bij al uw contacten met de Nederlandse overheid. 
Bij het maken van het VT-programma en het VT-formulier voor 2008 was nog niet bekend wanneer het BSN het 
sofinummer zou vervangen. Daarom wordt in het programma en in het formulier nog de term sofinummer gebruikt.

Hebt u nog vragen?
Kijk dan op www.belastingdienst.nl of in de toelichting bij het formulier Verzoek of wijziging Voorlopige teruggaaf 2008. 
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, op werkdagen 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.
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bij Verzoek of wijziging 
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Geef deze wijzigingen door aan de 
Belastingdienst
Gebruik hiervoor het programma 
Voorlopige teruggaaf 2008 dat u kunt 
downloaden van www.belastingdienst.nl. 
Vulde u altijd op papier een verzoek in? 
Overweeg dan uw veranderingen per 
computer door te geven: dat gaat snel 
en is makkelijk. Vul anders het formulier 
Verzoek of wijziging Voorlopige teruggaaf 
2008 volledig in en stuur het naar de 
Belastingdienst. U kunt dit bestellen 
via www.belastingdienst.nl of via de 
BelastingTelefoon.

Hebt u nog vragen?
Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543,
op werkdagen 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, op werkdagen van 
maandag tot en met donderdag van  
8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van  
8.00 tot 17.00 uur.

Let op! Bent u werkzaam in België? Neem 
dan contact op met de BelastingTelefoon. 
Daar kunt u ook de Bijlage bij het formulier 
Verzoek of wijziging Voorlopige teruggaaf 
2008 aanvragen.

Wijzigingswijzer
Voorlopige teruggaaf 2008

U hoeft niets te doen
Let op! Woont u in het buitenland?  
Dan moet u uw voorlopige teruggaaf wel 
bevestigen.  
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Geen voorlopige teruggaaf meer
Wilt u in 2008 geen voorlopige teruggaaf meer ontvangen? Of wilt u 
de voorlopige teruggaaf in de loop van het jaar stopzetten?

Ander rekeningnummer
Is uw rekeningnummer voor teruggaaf onjuist of onbekend bij de 
Belastingdienst, of wilt u een nieuw rekeningnummer opgeven?

Trouwen, samenwonen of uit elkaar gaan
Bent u onlangs getrouwd of gaat u in 2008 trouwen, of gaat u samenwonen  
met een huisgenoot? Bent u onlangs uit elkaar gegaan, of hebt u in 2008 
een andere fiscale partner dan in 2007?

Een eigen woning
Hebt u of uw fiscale partner onlangs een (andere) woning gekocht, of bent 
u van plan om in 2008 een woning te kopen of verkopen? Of wijzigt de WOZ-
waarde van uw woning?

Uw overige inkomsten
Veranderen uw overige inkomsten over 2008? Bijvoorbeeld door winst uit 
onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden.

Algemene heffingskorting
Ontvangt u in 2008 een voorlopige teruggaaf voor de algemene heffingskorting 
maar zijn uw omstandigheden zo veranderd, dat u niet meer aan de voorwaarden 
voldoet? Zo mag u in 2008 geen of maar een gering inkomen hebben en moet 
u langer dan 6 maanden een fiscale partner hebben die voldoende belasting 
betaalt. Of wordt uw fiscale partner in 2008 65 jaar en krijgt hij uitsluitend AOW? 

Aftrekposten
Veranderen uw aftrekposten in 2008? Of hebt u hiervoor nog geen aftrek, maar 
verwacht u daar wel voor in aanmerking te komen? Bijvoorbeeld omdat u 
verwacht hoge kosten te hebben voor ziekte of studie.

Heffingskortingen voor ouders
Ontvangt u in 2008 geen voorlopige teruggaaf voor heffingskortingen voor 
ouders, maar denkt u daar wel voor in aanmerking te komen? Of ontvangt u  
wel voorlopige teruggaaf voor deze heffingskortingen, maar voldoet u niet  
meer aan de voorwaarden?

Is uw situatie ongewijzigd?
Is uw situatie voor 2008 ongewijzigd?

Gebruik deze wijzigingswijzer om uw voorlopige teruggaaf 2008 te controleren. 
Is een of meer van de onderstaande situaties op u van toepassing? Lees dan 
wat u kunt doen.  
Let op! Als u twijfelt over een wijziging in uw situatie die niet is genoemd in 
deze wijzigingswijzer, loop dan de vragen door in het programma Voorlopige 
teruggaaf 2008 of het formulier Verzoek of wijziging Voorlopige teruggaaf 2008 
en beoordeel of u uw wijziging moet doorgeven aan de Belastingdienst. 

▼   

▼ Of   

▼ Of   

▼ Of   

Uw loon of uitkering
Is uw loon of uitkering in 2008 aanzienlijk veranderd of verwacht u dat dit gaat 
gebeuren? Het kan ook zijn dat u in 2007 geen loon of uitkering ontving, maar 
in 2008 wel. Of dat u in 2008 juist geen loon of uitkering meer zult ontvangen. 
Kleine veranderingen in uw loon of uitkering hoeft u niet door te geven aan de 
Belastingdienst. Maar als u in 2008 een voorlopige teruggaaf ontvangt voor de 
uitbetaling van de algemene heffingskorting, moet u een verandering van uw  
loon of uitkering wel doorgeven.
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