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Inkomensverklaring nodig? 
U kunt een inkomensverklaring nodig hebben om te bepalen of u in aanmerking komt voor een 
huurwoning, hypotheek of AOV-verzekering. De woningbouwvereniging, hypotheekadviseur of 
assurantieman kan u dan vragen een inkomensverklaring te overleggen. 
Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens 
over een bepaald belastingjaar.  

De inkomensverklaring (IB60-verklaring) kunt u aanvragen en krijgt u van de Belastingdienst. 

De inkomensverklaring 2012 kunt u vanaf juni 2013 aanvragen. De Belastingdienst stuurt u de 
inkomensverklaring na ongeveer 5 werkdagen. Voorwaarde is wel dat uw aangifte moet zijn 
ingezonden. Voor ondernemers maken wij gebruik van de uitstelregeling, waardoor de aangifte later 
wordt ingediend.  

Let op! In plaats van een inkomensverklaring kunt u ook een (definitieve) aanslag inkomstenbelasting 
van het desbetreffende jaar gebruiken.  

Een alternatieve mogelijkheid is dat wij een inkomensverklaring voor u verzorgen. Daarop staan de 
volgende gegevens: 
• uw inkomensgegevens 
• het jaar waarover wij de inkomensverklaring afgeven 
• uw naam en adres 
En, indien gewenst: 
• eventuele inkomensgegevens van uw partner 
• korte beschrijving van uw bedrijfsactiviteiten 
• prognose komend jaar (op basis van een voorzichtig en een optimistisch scenario) of tussentijdse 
cijfers lopend boekjaar, beide met grondslagen  

Nog geen aangifte gedaan over een bepaald jaar? 
Hebt u nog geen aangifte gedaan over het jaar waarvan u een inkomensverklaring nodig hebt? Dan 
helpen wij u graag. Wij gaan dan uit van de gegevens die wij krijgen van u en uw onderneming. In 
sommige situaties moet er ook een schatting worden gemaakt voor het komende jaar. Wij kunnen 
voor u een gedegen prognose opstellen aangevuld en toegelicht met haalbare uitgangspunten.  

Inkomensverklaring voor ondernemers 
Wij kunnen voor u een inkomensverklaring opstellen gecombineerd met een gedegen prognose of de 
voorlopige tussentijdse cijfers. Daarnaast geldt soms dat het inkomen van een ondernemer of 
directeur-grootaandeelhouder een extra toelichting nodig heeft. Dit is anders dan bij iemand die in 
loondienst is.  

In veel gevallen zijn wij in staat de inkomensverklaring binnen 3 werkdagen aan u of de uitvragende 
partij te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de hypotheekadviseur of de bank, en indien gewenst doen wij 
dit ook digitaal.  

Als u wilt, dan kunt u contact met ons opnemen met het contactformulier op deze website, of bel 
ons op 075 616 74 87 of stuur ons een email info@adfinadvies.nl 
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