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Vakopleiding Payroll Services

Fred Mens
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Programma

• Herhalen dmv opgaven

• Tabellen en heffingskortingen

• Eindheffingen en afdrachtverminderingen

• Als zaken niet in orde zijn

• In bezwaar gaan
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Hoofdstuk 9

Tabellen en heffingskortingen
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Heffingskorting

• Via loonheffing (zie ook hfd 18 LA):
-Algemene heffingskorting (art 22 Wet LB, blz 441)

-Arbeidskorting (art 22a Wet LB)

-Werkbonus in 2018 vervallen

-Jonggehandicaptenkorting (art 22aa Wet LB)

-Ouderenkorting (art 22b)

-Alleenstaande ouderenkorting (art 22c)

-Levensloopverlofkorting (art 22ca vervallen!!, nu € 212 per gespaard 
jaar)
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Onderverdeling tabellen

• Naar kleur

• Naar periode

• Naar tijdvak

• Voor bijzondere beloningen

• Voor speciale groepen

• Voor eindheffing
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Bijzondere beloningen (1)

• Art 26 Wet LB

• Als er geen sprake is van tijdvakloon, maar:

– Een eenmalige beloning of een beloning die slechts

eenmaal per jaar wordt toegekend

– Bij overwerkloon of een beloning over een ander tijdvak

– Bij niet-opgenomen vakantiedagen van een uitzendkracht
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Verschillende tijdvakken

• Art. 9.5 Uitv. Reg LB 2011, gebaseerd  op artikel 33 lid 2a Wet 

LB)

• zie voorbeeld boek blz 236

7

Speciale tabellen

Artiesten en buitenlandse beroepssporters (art. 35 t/m 35n LB => 

art. 12a en b Uitv. Besl vanaf en art. 10.2 t/m 10.6 Uitv. Reg LB 

2011) 

Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en 

gelijkgestelden

Tabellen voor werknemers met vakantiebonnen

52%-tarief voor anonieme werknemer:

Geen loonheffingskorting
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Artiesten, beroepsporters en 

buitenlandse gezelschappen

Niet in privé sfeer/voor natuurlijke persoon

Fictieve db opdrachtgever/werkgever

Art. 5a en 5b Wet LB (definitie artiest en beroepssporter)

Artiest 4 mogelijkheden:

-dienstbetrekking

-opting-in regeling (art. 4 f Wet LB, art. 2g UBLB 1965)

-zelfstandige/dga

-artiestenregeling (zie ook hfd 45 loonalmanak)
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Artiesten, beroepsporters en buitenlandse 

gezelschappen (2)

• Wijze heffing over gage (art. 35 lid 1 en 2 Wet LB), Percentage 1e 

schijf (art. 35a lid 1 Wet LB)

• Niet tot gage (art. 35 lid 3 Wet LB)

• Gagevermindering:

-€ 163,00 kleinevergoedingsregeling (art. 12a lid 7 UBLB blz 516

-ontvangen van Belastingdienst (art. 12a lid 1 t/m 6 

UBLB)
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Artiesten, beroepsporters en 

buitenlandse gezelschappen (3)

• Gageverklaring (art. 10.2 Uitv. Reg LB)

• 5 kalenderjaren bewaren (art. 10.2 lid 5 Uitv. Reg LB)

• Gageverdeling bij gezelschap (art. 12b Uitv. Besluit LB)

• Loonstaat (art. 10.3 en 10.4 Uitv. Reg LB)

• Jaaropgave (art. 10.5 Uitv. Reg LB)

• Wn-verzekeringen verschuldigd vlg art. 16 Wfsv
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Artiesten, beroepsporters en 

buitenlandse gezelschappen (4)

• Buitenlandse gezelschappen art. 35g t/m n LB,  
verdere uitwerking URLB 11.1 t/m 11.7

• Tarief art. 35h

• Art. 11.1 Uitv. Reg LB artiest wonend in NL=> art 10 
Uitv. Reg van toepassing

• Casus artiest

• Netto gage berekenen
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Aannemers van werk, 

thuiswerkers en gelijkgestelden

• Aannemers (art. 3 lid 1a Wet LB,art. 4 lid 1a ZW,WW)

• Thuiswerkers (art. 4 lid a Wet LB, art. 2b Uitv. Besluit LB, art 5 WW)

• Gelijkgestelde (art. 2c Uitv. Besluit, art 5 d WW 

• Afwijkende loonbelastingtabel art. 7 Uitv. Besluit => art. 33 lid 2c

• Tabelloon art. 7 lid 2 Uitv. Besluit
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Verhaalsrecht

• Art. 27 Wet LB (inhouden op loon werknemer)

• Art. 27 Wet LB lid 4 (verhalen op wn als inhouding hoger is dan 

loon in geld, bv. iemand heeft uitsluitend loon in natura (auto)
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Eindheffingstabellen

• Loonheffing voor rekening werkgever (art. 27a, )

– (gebruteerd) tabeltarief

– enkelvoudig tarief

15
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Heffing loonheffing

• Art. 27b lid 1 Wet LB lb en pv in een percentage geheven

• Art. 27 b lid 2 en 3 Wet LB vertaling tabel naar belastingbedrag
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Naslagwerken

• Hfd 18 LA

-Heffing loonbelasting en premie volksverzekeringen
• Hfd 45

-Artiesten- en beroepssportersregeling
• Art. 25 Wet LB 1964: tijdvaktabellen
• Art. 26 Wet LB 1964: tabellen bijzondere beloningen
• Art. 27 Wet LB 1964: inhouding loonheffing
• Art. 27a Wet LB 1964: eindheffing
• Art. 27b Wet LB 1964: gecombineerd percentage
• Art. 35 e.v. heffing van artiesten, beroepssporters en 

buitenlandse gezelschappen, uitgewerkt in:
• Art. 12a / 12b Uitv.besl. LB, H 10 Uitv.reg. LB 2011 en art. 16 

Wfsv
• Bij verschillende tijdvakken: Bijzondere tabel of 

herrekeningsmethode
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Hoofdstuk 9

Einde, vragen?
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Hoofdstuk 10

Eindheffing, afdrachtverminderingen en WTL

19

Eindheffing

• De inhoudingsplichtige neemt de loonheffing voor zijn

• Premies werknemersverzekeringen en Zvw-bijdrage zijn niet

verschuldigd

• Eindheffing komt dus niet voor op de loonstaat, salarisstrook

en jaaropgaaf

• Eindheffing is opgenomen in het collectieve deel van de 

loonaangifte
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Eindheffing verplicht

WKR: bij overschrijding vrije ruimte, art 31 lid 1 f en g Wet LB blz

342)

-tarief 80% bij overschrijding (art 31a lid 2)

 Publiekrechtelijke uitkering art. 31 1c

-tabeltarief (art 31 lid 2 a ten derde)
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Eindheffing toegestaan

Tijdelijke knelpunten van ernstige aard (art 31 1b LB)

Doorlopend afwisselend gebruik

bestelauto (art 31 lid 1 d Wet LB)

-vast bedrag € 300 per jaar

Naheffingsaanslagen (art 31 1 a Wet LB)
-tabeltarief (art 31 lid 2 a ten eerste)

Verstrekkingen aan andere dan eigen werknemers

(art 32 ab Wet LB) /goederen en diensten in de 

promotionele sfeer
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Pseudo-eindheffing

• 75% bij een excessieve vertrekvergoeding

– hoger dan een jaarloon en tevens hoger dan 
€ 544.000  (art. 32 bb LB, zie ook 17.2.7 la, blz 201)

– Aandelenopties tellen niet meer mee (zie 1.18 blz 14 LA)

Niet via loonaangifte, maar met formulier Aangifte loonheffingen 

pseudo-eindheffing 

Werkgeversbijdrage voor vut / prepensioen (art. 32 ba LB)

-Tarief 52% (art 32 ba lid 1) en blz 214 LA) 
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Afdrachtverminderingen

• Hoofdstuk 52 LA 

• Wet vermindering afdracht LB/PV

• Voordeel voor de inhoudingsplichtige

• Er zijn nog twee afdrachtverminderingen:

– Speur- en ontwikkelingswerk (hfd. VII)

– Zeevaart (hfd. VIII)

• Aftrekpost in het collectieve deel van de loonaangifte

Onderwijs per 1-1-2014 via Ministerie van O,C en W

24



9

Loon voor afdrachtverminderingen (1)

• Zeevaart
Verbeteren werkgelegenheid en positie Nederlandse scheepvaart => art. 17 lid 1 
WVA (blz 979)

• Hoogte afdrachtvermindering (art. 17 lid 2 WVA):

– 40% loon zeevarende uit Nederland of EU

– 10% loon andere zeevarende
• Verplichtingen inhoudingsplichtige (art 18 WVA)

• Afdrachtvermindering berekend over loon van de zeevarende, zie blz 463 (paragraaf 
52.4.4.)

• Geen samenloop met afdrachtvermindering S&O-werk

25

Loon voor afdrachtverminderingen (2)

 Speur- en ontwikkelingswerk

-Doel bevorderen nieuwe technieken/uitvindingen

 Hoogte vermindering (art. 23 lid 3 WVA, blz 986)

- 32% S&O-loon tot € 350.000 

-14% S&O-loon boven € 350.000

-Verhoging startende onderneming 40% 1e schijf (art. 23 lid 7 WVA)

 Afdrachtvermindering berekend over S & O-loon, S & O kosten en S & O 

uitgaven, zie blz 456 (paragraaf 52.3.3.)

-zie ook voorbeeld op blz 458 LA bovenaan

 Afdrachtvermindering berekend over gemid. uurloon voor de loonheffing 

min loon uit vroegere db, ZW en betalingen tijdens ziekte (art. 23 lid 4 

WVA) 
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Loon voor afdrachtverminderingen (3)

• Naar evenredigheid over tijdvakken verdelen (art. 21 lid 2 WVA)

• Verrekening in ander tijdvak (art. 21 lid 3 WVA)  

• Binnen 1 kalenderjaar (art. 22 lid 1 WVA)

• Termijn aanvraag (art. 22 lid 3 WVA) 

• Correctie achteraf bij grote afwijkingen (art. 25 WVA)
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Loon voor afdrachtverminderingen (4)

• S&O-verklaring aan de zelfstandige (art 27 WVA)

• Tenminste 500 uren (art. 27 lid 1 WVA)

• Termijn (art. 27 lid 2 WVA)

• Administratieve voorwaarden (art. 27 lid 6 WVA)

• Intrekking (art 27. Lid 7 WVA)
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Doelgroepen afdrachtverminderingen

• Echte dienstbetrekking art 2 lid 1 WVA

• Sommige fictieve db art 2 lid 3 WVA:

-meewerkende kinderen;

-bestuurders van cooperaties met 

werknemerszelfbestuur;

-gelijkgestelden
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Wet tegemoetkomingen loondomein

• Lage-inkomensvoordeel

• Jeugd-LIV

• Loonkostenvoordelen

30
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Lage inkomensvoordeel

• Art 1.1 WTL algemene uitgangspunten blz 1015

• Artikel 2.1 WTL tegemoetkomingen

• Tegemoetkoming aan werkgever

• Werknemer met loon tussen 100% - 125% minimumloon
-hfd 3 WTL blz 1023

• Ten minste 1.248 verloonde uren

• Maximaal € 2.000 of € 1.000 / jaar

• Uitbetaling door Belastingdienst in september van het 
nieuwe jaar

31

Jeugd-LIV

• Tegemoetkoming aan werkgever

• Voor werknemer van 18-21 jaar art 3.4 en 6.2a 

(tm 31-12-2019)

• Met wettelijk minimumloon

• Geen 1.248-ureneis

• Per verloond uur € 0,23 - € 1,58

• Jaarmaximum € 478,40 - € 3.286,40

• Uitbetaling: Belastingdienst in september nieuwe 

jaar
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Loonkostenvoordelen

• Ter vervanging van premiekortingen

• LKV oudere werknemer art 2.2 t/m 2.4 WTL

• LKV arbeidsgehandicapte werknemer art 2.6 t/m 2.9

• LKV doelgroep banenafspraak en 
scholingsbelemmerden art 2.10 t/m 2.13

• LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer art 
2.14 t/m 2.17 WTL

• Jaarmaxima € 2.000 - € 6.000

• 1 tot 3 jaar voor dezelfde werknemer

• Let op overgangsrecht art 6.2 WTL

33
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Naslagwerken

• Hfd 15.11 en 18.7 LA => Eindheffing

• Hfd 52 LA => afdrachtvermindering

• Hfd 49 LA => WTL

• Wetboek afdeling C4, Wet vermindering afdracht loonbelasting 
en premie voor de volksverzekeringen

• Wetboek afdeling C10 wet Tegemoetkoming loondomein

34

Hoofdstuk 10

Einde, vragen??
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Hoofdstuk 11

Als zaken niet in orde zijn
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Onderwerpen

• Correctieverplichting

• Naheffingsaanslag

• Boete

• Rente

• Invordering

• Aansprakelijkheid
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Correctieverplichting en 

Naheffingsaanslag

• Correctieverplichting zelf of op verzoek Belastingdienst (hfd 32 la, 
blz 319)

– Als bij controle onjuistheden blijken art 28a lid 2 LB 

• Naheffingsaanslag (art. 19 en 20 AWR, art 20 lid 3, AWR resp. art. 
28, 29 en 31 uitv. Reg AWR) (hogere boete dan 32.3,spontane 
correctie) zie hfd 36 LA 

– Aangifte niet of niet op tijd

– Aangifte niet juist

– Betaling niet of niet op tijd

– Betaling niet juist

– Correctie niet, niet tijdig of niet juist

• Indien te weinig ingehouden

– Verhalen op werknemer
38

Boete (hfd 36 la)

Soorten boeten

Aangifteverzuimboete (maximaal € 1.319) art. 67b AWR lid 2), 

blz 693 WB

Betaalverzuimboete (maximaal € 5.278) art. 67c AWR lid 1

Correctieverzuimboete ($ 30 Besluit Bestuurlijke Boeten 

Belastingdienst, blz 780)

Opzet of grove schuld (art 67f, AWR)

Grove schuld: verhoging 25% ($ 25 lid 2 BBBB)

Opzet: verhoging 50% ($ 25 lid 3 BBBB)

Bij recidive: verdubbeling percentages ($8 BBBB) 

Bij 100% boete spreken we van fraude ($ 28 BBBB=> 67f 

AWR), zie ook lid 6 en 7
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Boete (2)

• Afwezigheid van schuld ($4 BBBB) =>Pleitbaar standpunt, avas

http://www.dezaak.nl/1785/aangifte-te-laat-door-schuld-

adviseur-geen-boete.htm

• Keuze Belastingdienst verzuimboete, vergrijpboete of 

strafvordering ($15 BBBB)

• Hfd 2 BBBB richtlijnen aangifteverzuimboetes 

($ vanaf 22a)

• Hfd 3 BBBB vergrijpboeten ($ 25)

• Hfd 4 BBBB verzuimboete correctiebericht ($ 30)

EDM ($ 30a) 
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Rente

• Hoofdstuk 37 LA, blz 352

• Belastingrente (art 30f lid 2 en 3 c 1 en 3 AWR)

– Bij naheffing van 1 januari t/m datum dagtekening 
naheffingsaanslag

– Bij teruggaaf van 1 april t/m datum dagtekening 
teruggaafbeschikking tenzij op naam werknemer
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Rente (2)

• Taken ontvanger en  bevoegdheden deurwaarder (art 3 en 4 IW)

• Invorderingsrente (art. 9 betalingstermijnen, art 10 versnelde invordering 
IW)

– Als een naheffingsaanslag niet op tijd wordt betaald

– De dag na het vervallen van de betalingstermijn tot en met de dag 
van bijschrijving

• Rentepercentage per kwartaal bepaald
(art. 29 IW)

42

https://www.dezaak.nl/1785/aangifte-te-laat-door-schuld-adviseur-geen-boete.htm
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Invordering

• Maatregelen (hfd. III IW en art. 21 IW)

– Na verstrijken betaaltermijn: aanmaning, binnen 10 dagen 
te voldoen

– Na verstrijken datum aanmaning: dwang- bevel, binnen 2 
dagen te voldoen

– Na verstrijken datum dwangbevel: deurwaarder komt langs: 
men kan betaling aantonen of alsnog betalen

– Bij geen betaling: procesverbaal waarop bezittingen 
vermeld staan, eventueel beslaglegging

– Na 4 weken openbare verkoop

– Zo nodig wordt faillissement aangevraagd

43

Invordering (2)

• Art 25 IW opschorting

• Art 27 IW verloopt recht op dwanginvordering na 5 jaren

• Te late betaling art. 28 t/m 30 IW
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Aansprakelijkheid

• Hoofdstuk 41 t/m 43 LA, blz 367

• Inlenersaansprakelijkheid (art 34 IW)

– Voor in gebreke blijven uitzendende instantie, zoals 
uitzendbureau

– Methoden om zich hiertegen in te dekken

• Ketenaansprakelijkheid (art 35 IW)

– Voor in gebreke blijven onderaannemer

– Methoden om zich hiertegen in te dekken

• Bestuurdersaansprakelijkheid (art 36 IW)

– Geen afdrachten door onbehoorlijk bestuur

– Voorkomen: Melding van betalingsonmacht (hfd. III Uitv. 
Besluit IW 1990)
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Inlenersaansprakelijkheid

• Hoofdelijk aansprakelijk voor betaling loonheffing

• G-rekening vrijwaring van betaalde bedrag voorwaarden bij niet 

bereiken gestorte bedrag bij Belastingdienst (blz 384, vanaf 

42.2.1 LA:

-gecertificeerde uzb;

-voldoen aan NEN-4400-1 of 4400-2 norm
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Inlenersaansprakelijkheid (2)

• Gecertificeerde uitzendbureaus

• Aansprakelijkheid buitenlandse inlener alleen 

wanneer werk in NL (zie 42.2.6 la)

• Inlenersaansprakelijkheid en anoniementarief, 

naw, bsn, gewerkte uren, kopie ID (zie 42.2.7)
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Inlenersaansprakelijkheid (3)

• WAADI per 1-7-2012 (42.2.9 en 42.2.10):

-Inschrijving handelsregister

-Gegevensverstrekking

• G-rekening verbetering op komst

• Schatting bedrag juist zijn

• Deblokkering saldo (bv meewerkend eigenaar)

48



17

Inlenersaansprakelijkheid (4)

• Toekenning G-rekening door Belastingdienst (la 42.3.5. blz 387): 

• -werk in aanneming of onderneming

• -tbs personeel (uitzendbureau)

• Weigering Belastingdienst (42.3.6 la):

• -geen werk in aanneming of onderaanneming op korte 

termijn

• -geen ihp in zin loonheffingen

• -niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tbs personeel

• -onjuist gebruik

49

Ketenaansprakelijkheid (1)

• Art 3 LB 1964 

• Buiten dienstbetrekking van een werk van stoffelijke aard

• Loonheffingen niet betaalt door onderaannemer dan wordt 

aannemer aansprakelijk gesteld, belastingdienst stuurt 

beschikking (la 42.1.6.1, blz 381)

• Aansprakelijkgestelde kan bezwaar bij ontvanger 

indienen, beroep, en beroep in cassatie

• Beslissing binnen zes weken

50

Ketenaansprakelijkheid (2)

• Volgorde aansprakelijkstelling:

• -eerste belastingschuldige

• -(onder)aannemer die persoon heeft ingeschakeld

• -vervolgens overige aansprakelijken

• -aannemer die onzorgvuldig heeft gehandeld is als 1e de 

klos

• Anoniementarief la 42.1.6.9
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Ketenaansprakelijkheid (3)

• Risicobeperking (42.1.7 LA)

• -inlichtingen inwinnen over onderaannemer

• -controle uitoefenen op juiste en volledige afdracht

• -verklaring betalingsgedrag

• -gebruik maken geblokkeerde rekening

• -waarborgfonds

• -onderaannemer inschakelen NEN 4400-1  
gecertificeerd

52

Bestuurdersaansprakelijkheid (1)

• Bestuurders aansprakelijk voor loonheffingen, ob, accijns, 
verbruikersbelastingen van alcoholvrije dranken (43.4 la 
blz 380)

• Niet betalen schuld te wijten aan kennelijk onbehoorlijk 
bestuur (43.6 LA blz 392)

• Onderworpen aan vpb

• Betalingsonmacht schriftelijk melden binnen 14 dgn na 
schuld (vormvrij kan ook formulier Belastingdienst 
downloaden) per 4-7-2010 meldingsplicht (43.5.1)

53

Bestuurderaansprakelijkheid (2)

Naheffingsaanslag 2 weken na vervaldag aanslag (alleen 
wanneer er geen sprake is van opzet/grove schuld)

Gevolgen bij tijdige en volledige melding (43.5.1.3 la):

-alleen aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur tot 3 jaar 
vooraf gaande tijdstip melding bewijslast Belastingdienst

54
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Naslagwerken

• Loonalmanak hfd 32,36,37 en 41 tm 43 

• Wetboek (zie ook dia hierna)

• Invorderingswet

• AWR

• Besluit Bestuurlijke Boeten 

Belastingdienst

55

Wetsartikelen belangrijkste deze les

• Artt. 19-20 AWR: Afdracht en naheffing

• Art. 30f AWR: Belastingrente

• Art. 67q AWR: Vergrijpboete na verzuimboete

• Artt. 28-31 Uitv.reg. AWR: loontijdvak, uitstel, berekening 
belastingrente

• BBBB: Uitwerking van H VIIIa AWR

• Invorderingswet 1990 met Uitv.besluit en Uitvoeringsregeling

• Artt. 34-36 IW: aansprakelijkheid

56

Hoofdstuk 11

Einde, vragen??
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Hoofdstuk 12

Klachten, bezwaar en beroep

58

Klachten

• Geregeld hfd 9 AWB

• Indienen bij bijv. Belastingdienst / UWV

• Over het proces / over een medewerker

• Niet als bezwaar mogelijk is

• Bij voorkeur schriftelijk

• Wordt formeel of informeel afgehandeld

• Het bestuursorgaan heeft 6 weken

• Daarna eventueel naar Nationale Ombudsman of Commissie 

voor de Verzoekschriften
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Bezwaar indienen

Hfd. V AWR afdeling 1, blz 663 WB hfd 6 en 7 AWB

-Loonalmanak hfd. 39.2, blz 364

Tegen ‘voor bezwaar vatbare beslissing’

Ook tegen op loonaangifte betaalde bedrag

Werknemer tegen inhoudingen

 Indienen bij instantie die de beslissing heeft afgegeven

Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking

Eventueel eerst ‘pro forma’ bezwaar

60
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Bezwaarprocedure

Bij een niet-ontvankelijk bezwaar kan de 
Belastingdienst ambtshalve herzien

Na ingediend bezwaar uitstel voor het bestreden 
bedrag

Een hoorzitting, tenzij …

Uitspraak kan zijn: Bezwaar is

niet-ontvankelijk

ongegrond

gegrond

gedeeltelijk gegrond
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Afhandeling bezwaar

• Beslissing op bezwaar in principe binnen 6 weken na de 

bezwaartermijn

• Eventueel met 4 weken verlengd

• Met instemming bezwaarmaker verdere verlenging

• Indien beslissing te laat: dwangsom mogelijk (zie 39.2.8.3. blz

368 LA, maximaal € 1.260)

• Eventeel vergoeding kosten rechtsbijstand

• Zie ook schema op blz 370 LA
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Beroep

• Hoofdstuk 40

• Hfd. V AWR afdeling 2, hfd 6, 7 en 8 AWB

• Niet eens met beslissing op bezwaar: beroep bij (meestal) 

Rechtbank

• Binnen 6 weken na dagtekening uitspraak op bezwaar

• Openbare terechtzitting, tenzij ….

• Binnen 6 weken schriftelijke uitspraak

• Indien beroep gehonoreerd, moet het bestuursorgaan het 

griffierecht vergoeden
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Hoger beroep en cassatie

• Hfd. V AWR afdeling 4, hfd 8 AWB Eventueel hoger beroep bij:

– Belastingkamer gerechtshof (heffingen)

– Centrale Raad van Beroep (uitkeringen)

• Eventueel beroep in cassatie als:

– Het recht niet goed is toegepast

– Een tegenstrijdige beslissing is genomen

– Instantie: Hoge Raad

• Laatste jaren meer en meer: Mediation

64

Naslagwerken

• AWR

• AWB (via internet downloaden)

• Loonalmanak 39 en 40
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Hoofdstuk 12

Einde, vragen??
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Huiswerk

Maken:

9.16, 10.15, 11.15, 12.16 en examenopgave 30

Lezen: hfd 13 en 14 t/m box 1

Leren: hfd 9 t/m 12

Neem je wettenpocket belastingwetten mee
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