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Toelichting aan te leveren inkomensgegevens
Voor je registratie vraagt Patrimonium om je inkomensgegevens te verstrekken.
Je moet één van de volgende inkomensgegevens aanleveren bij Patrimonium.
Wil je samen met je echtgenote / partner registreren?
Dan moet ook je echtgenote / partner één van de onderstaande documenten aanleveren.

A. Inkomensverklaring (van het meest recente jaar)
Je kunt een Inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst. Dat kan op twee manieren:
1. Via de website van de Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl)
• Log in met je DigID op ‘Mijn Belastingdienst’.
• Klik op ‘Menu’ en kies voor ‘Mijn gegevens’.
• Klik op de link onder het onderwerp ‘Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen.
• In het volgende scherm download u, bij het meest recente jaar, de Inkomensverklaring
via de link ‘Inkomensverklaring opvragen’.
2. Via de Belastingtelefoon 0800-0543
Je kunt de Inkomensverklaring ook opvragen via de Belastingtelefoon.
• Zorg dat je je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebt. Die heb je nodig als je belt
(je vindt dit nummer op je paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
• Volg zorgvuldig het keuzemenu, voer je BSN in, sluit af met een #.
Als alles goed is gegaan hoor je de mededeling dat je bestelling is ontvangen en dat je
binnen 5 werkdagen bericht ontvangt. Je Inkomensverklaring wordt (in een blauwe envelop)
naar je opgestuurd.

B. Aanslag (van het meest recente jaar)
Deed je belastingaangifte? Dan kun je in plaats van de Inkomensverklaring een kopie van je
definitieve (of voorlopige) Aanslag Inkomstenbelasting van het meest recente jaar inleveren.
Indien je de aanslag niet op papier hebt kunt je deze ook downloaden via de website van de
Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl).
• Log in met je DigID op ‘Mijn Belastingdienst’.
• In het welkomstscherm klikt je op ‘Inkomstenbelasting’.
• In het volgende scherm kiest je voor het meest recente jaar.
• Klik vervolgens op ‘Correspondentie’ om alle correspondentie op te vragen.
• Klik op de link ‘Definitieve aanslag inkomstenbelasting (met daarachter het jaartal)’ om je
Aanslag te downloaden.

Let op!
Een belastingaangifte, een jaaropgave, loonstroken en andere dan hierboven genoemde
inkomensopgaven gelden niet als bewijs van inkomen.

