
 

 

 

Inleverschema inkomstenformulier 2023 
 
Hierbij ontvangt u het inleverschema van het inkomstenformulier voor 2023. U kunt hierop lezen vanaf welke 
datum u het inkomstenformulier bij ons in kunt leveren. 
 
Niet iedereen krijgt automatisch een inkomstenformulier toegestuurd! Hieronder leest u of en wanneer u een 
inkomstenformulier krijgt toegestuurd.  
 
U ontvangt maandelijks een inkomstenformulier: 
- U heeft maandelijks wisselende inkomsten.  
 
U ontvangt halfjaarlijks in januari en juli een inkomstenformulier: 
- U heeft inkomsten die meestal in januari of juli wijzigen. U kunt hierbij denken aan inkomsten uit WIA, 
WAO, Wajong etc. 
-  
U ontvangt jaarlijks alleen in januari een inkomstenformulier: 
- In verband met de jaarlijkse indexering van alimentatie, pensioen etc. 

 
Inleveren van het inkomstenformulier 
Let er goed op dat u alle 3 vragen met ja of nee beantwoordt en dit inkomstenformulier ondertekent voordat u 
deze naar ons terugstuurt. U dient hier alle salarisspecificaties bij te voegen. Hebt u alle salarisspecificaties 
nog niet ontvangen? Dan kunt u het aantal gewerkte uren opgeven en zullen wij een schatting van uw 
inkomen kunnen maken. Het is belangrijk dat u de ontbrekende salarisspecificaties zo spoedig mogelijk 
nastuurt. 
(dit mag ook per mail: administratie@fijnder.nl) 

 

Inleverschema 2023 
Betaalmaand Inleverdatum vanaf : Betaaldatum: 

   

januari 2023 woensdag 25 januari 2023 vrijdag 3 februari 2023 

februari 2023 donderdag 23 februari 2023 vrijdag 3 maart 2023 

maart 2023 donderdag 23 maart 2023 dinsdag 4 april 2023 

april 2023 maandag 24 april 2023 donderdag 4 mei 2023 

mei 2023 woensdag 24 mei 2023 vrijdag  2 juni 2023 

juni 2023 vrijdag 23 juni 2023 dinsdag 4 juli 2023 

juli 2023 dinsdag 25 juli 2023 vrijdag 4 augustus 2023 

augustus 2023 donderdag 24 augustus 2023 maandag 4 september 2023 

september 2023 maandag 25 september 2023 woensdag 4 oktober 2023 

oktober 2023 woensdag 25 oktober 2023 vrijdag 3 november 2023 

november 2023 donderdag 23 november 2023 maandag 4 december 2023 

december 2023 maandag 18 december 2023 donderdag 4 januari 2024 

    
Aan het inleverschema kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Betaaldatum 
Omdat de inkomstenformulieren nog door ons verwerkt moeten worden vragen wij u er voor zorg te dragen 
dat uw volledig ingevulde inkomstenformulier en bijbehorende salarisspecificaties uiterlijk 2 werkdagen voor 
de betaaldatum bij Fijnder binnen is. 
Als u uw inkomstenformulier later inlevert zal de betaaldatum de eerstvolgende donderdag zijn. 
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Verzending per post: 
Als u uw inkomstenformulier per post stuurt, houdt u er dan rekening mee dat deze enkele dagen onderweg 
zal zijn. Om er zeker van te zijn dat uw inkomstenformulier en bijbehorende loonspecificaties op tijd bij de 
administratie binnen is mag u deze ook in een pdf bestand (als bijlage) mailen naar: administratie@fijnder.nl 
 
Uiterste inleverdatum 
Als u het inkomstenformulier niet hebt ingeleverd voor de 15 de van de volgende maand wordt het recht op 
uitkering vanaf dat moment opgeschort. Dan kunnen wij geen uitkering uitbetalen. U ontvangt dan een brief 
van ons waarin staat wat u nog moet inleveren. 
 
Beschikking voorlopige aanslag Belastingdienst 2023 
Als u een beschikking voorlopige aanslag 2023 ontvangt van de Belastingdienst moet u deze inleveren. 
 
 
Let op! 
 
Zoals bekend moet u wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven. U kunt uw wijziging digitaal 
doorgeven via www.fijnder.nl/mijn-inkomen of met het mutatieformulier dat u heeft ontvangen bij de aanvang 
van uw uitkering. Met Mijn inkomen kunt u veranderingen (als die zich voordoen) in uw persoonlijke 
omstandigheden, gezinssamenstelling of financiële situatie direct aan ons doorgeven.  
 
Om welke wijzigingen gaat het? U moet hier denken aan zaken als: 

• samenwonen; 

• echtscheiding; 

• adreswijziging; 

• inwoning; 

• een kind wordt geboren /gaat de deur uit / gaat studeren of stopt met zijn of haar opleiding. 

• wijzigingen van medebewoners; 

• aanvaarding of beëindiging van werk; 

• wijzigingen in uw inkomens- of vermogenssituatie; 

• het doen van vrijwilligerswerk; 

• het volgen van scholing en/of een opleiding. 
 
Het  mutatieformulier kunt u ook downloaden op www.fijnder.nl of op de app mijn Inkomen. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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