Negatief loon

Zo vraagt u geld terug bij
de Belastingdienst
U moet ons geld terugbetalen. Omdat u te veel pensioen van ons ontvangen hebt. Een deel van
wat u ons terugbetaalt, kunt u waarschijnlijk terugvragen bij de Belastingdienst. We leggen u
uit waarom dat zo is.
Waarom kunt u geld terugvragen?
Pensioen is een inkomen. En over inkomen moet u belasting betalen. Net zoals u belasting betaalt
over het salaris dat u verdient. Maar nu gebeurt het omgekeerde. U hebt te veel ‘inkomen’ van ons
gehad want u moet pensioen terugbetalen. Dus mag u ook de belasting terugvragen die u over dat
pensioen betaald hebt. De Belastingdienst noemt het terugbetalen van pensioen ‘negatief loon’.
Geld terugvragen? Dat gaat via een ‘verzoek om voorlopige aanslag’
Geld terugvragen doet u door een ‘verzoek om voorlopige aanslag’ in te vullen. U berekent zo of u
geld terugkrijgt. Is dat zo? Dan kunt u het verzoek online met uw DigiD naar de Belastingdienst
sturen. Op de achterzijde vertellen we u stap voor stap waar u een verzoek om een voorlopige
aanslag vindt.
Tip!

De Belastingdienst kan veel gegevens al voor u invullen. Dat scheelt u een hoop werk. U doet
dat door na het inloggen de eerste vraag met ‘ja’ te beantwoorden. Het ‘negatief loon’ vult u
altijd zelf in. Dat is het bedrag dat u ons moet terugbetalen. U vindt dat bedrag in onze brief.

Belasting terugkrijgen hangt van meerdere dingen af
Hoeveel belasting u terugkrijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u een
hypotheek hebt. Of dat u ergens anders een pensioen of een uitkering krijgt. Die zaken beïnvloeden
hoeveel u terugkrijgt. Verder nog goed om te weten dat u niet een bedrag ineens van de
Belastingdienst krijgt. Ze betalen u de rest van het jaar elke maand een deel. Doet u uw verzoek in
december? Dan krijgt u het wel in één keer.
Volgend jaar is pas de definitieve aangifte
Met een verzoek tot voorlopige aanslag vraagt u geld terug van de Belastingdienst. Een jaar later
krijgt u dan een ‘verzoek om aangifte’. Zo controleert de Belastingdienst of u ook echt recht had op
teruggave. Natuurlijk sturen wij u en de Belastingdienst een jaaroverzicht waarop uw negatief loon
staat. Zij nemen dat bedrag dan mee in de vooringevulde aangifte. U hoeft het alleen te controleren.
Wilt u meer weten?
We geven u graag algemene informatie. Maar we mogen u niet persoonlijk adviseren. Daarvoor gaat
u het beste naar een adviseur bij u in de buurt. Voor algemene vragen over uw pensioen kunt u ons
een e-mail sturen via www.asr.nl/contact. Alles over uw eigen pensioen bij a.s.r. is terug te vinden via
uw persoonlijke omgeving: www.mijnpensioen.asr.nl.

Zo vult u een verzoek om een
voorlopige aanslag in
1

Ga naar www.belastingdienst.nl + vul in
het zoekscherm in ‘voorlopige aanslag’.
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U klikt het bovenste zoekresultaat aan.

U gaat naar het 2e blauwe blok en klikt
op de bovenste zin.
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Vanaf nu volgt u de aanwijzingen op de
website.

